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  :وقوله
ـــــى ظـــــن جاهلـــــه   حـــــن إلـــــى المـــــوت حت
  مفـــــــــــتعلن فـــــــــــاعلن مســـــــــــتفعلن فعلـــــــــــى

  بأنــــــــــــه حــــــــــــن مشــــــــــــتاقًا إلــــــــــــى وطــــــــــــن
  مــــــــــــتفعلن فــــــــــــاعلن مســــــــــــتفعلن فعلــــــــــــن

ســتنتجه صــمود، فقــد صــدق علــى شــعر أبــى تمــام وٕاذ لــم أمــا اإلســتنتاج الثــانى الــذى ا
الثانية فى أى شطر من شطرى البسـيط المـثمن بزحـاف، وقـد ) مستفعلن(تصب تفعله 

ر جميــع الشــعراء المحــدثين هــذا حــين نظمــوا مــن ذلــك البحــر، فلــم يجيــزوا أى تغييــر آثــ
إليهــا إذا وقــع فــى أول الشــطر، أمــا فــى نميــز هــذا الموضــوع ) مســتفعلين(فــى المقيــاس 

  .فيبقى على حاله دائماً 
فـى حشـو الطويـل فهـى فـى ) مفاعلن(إلى ) مفاعيلن(استفبح إبراهيم أنيس تحويل  -٣

ة نــادرة لهــا تســتريح إليهــا اآلذان، وقــد رويــت فــى بعــض أبيــات الشــعر صــور " ... رأيــه 
لعــل : "وقــد شــكك فــى روايــة أبيــات المعلقــات التــى جــاء فيهــا هــذا التغييــر، فقــال" القــديم

انحرافـــًا فـــى روايـــة المعلقـــات هـــو الـــذى جاءنـــا بتلـــك الحـــاالت التـــى رويـــت فـــى شـــعر 
  "الجاهلين

خمـس عشـر مـرة، ولـم نشـعر فـى ) مفـاعلن(إلـى  وقد جاء أبو تمام بهذه التفعيلة مغيرة
األبيــات التــى جــاءت فيهــا هــذه التفعيلــة باضــطراب موســيقى، نالحــظ ذلــك فــى األمثلــة 

  :التى سبق ذكرها، ومنها قوله
  كســـــــــاك مـــــــــن األنـــــــــوار أصـــــــــفر فـــــــــاقع
  فعـــــــــــولن مفـــــــــــاعلن فعـــــــــــولن مفـــــــــــاعلن

ــــــــــــيض ناصــــــــــــع وأحمــــــــــــر ســــــــــــاطع   وأب
  فعـــــــــــــول مفـــــــــــــاعلن فعـــــــــــــول مفـــــــــــــاعلن

  :وقوله
  لـــــــــــــــــع جبـــــــــــــــــال فـــــــــــــــــوارعنجـــــــــــــــــوم طوا

  فعـــــــــــولن مفـــــــــــاعلن فعـــــــــــولن مفـــــــــــاعلن
ـــــــــــــــع   نمـــــــــــــــوث هوامـــــــــــــــع ســـــــــــــــيول دواف
  فعـــــــــــولن مفـــــــــــاعلن فعـــــــــــولن مفـــــــــــاعلن

وكما هو مالحظ فى هذا البيت، فقد ارتكب أبـو تمـام ضـرورة شـعرية، فصـرف كلمتـى 
، وهمــا ممنوعتــان مــن الصــرف، ارتكــب أبــو تمــام هــذه الضــرورة لهــا )طوالــع، هوامــع(

ة، ولكـن ليـأتى علـى التفعيلـة المراحفـة، لكـن أبـا تمـام وظـف ليأتى على التفعيلة السـالم
  .ما جاء به توظيفًا فنيًا، فجاء األيقاع راقصًا متهاديًا كما رأينا
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ـــة  -٤ الثالثـــة والســـابعة فـــى المتقـــارب عنـــد أبـــى تمـــام بـــأى " فعـــولن"لـــم تصـــب التفعيل
  .زحاف، خالفًا لكثير من الشعراء

أبيات علـى وزن لـم يـذكره الخليـل، هـذه القصـيدة جاء أبو تمام بقصيدة من ثمانية  -٥
  .قالها فى مدح الحسن بن وهب، ومنها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــــــــــــــــب   الحســـــــــــــــــــــــــــــــــن ب
  فــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــرح مــــــــــــــــــــن حجابــــــــــــــــــــه

  كالغيـــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــى انســــــــــــــــــــــــــــــكبه
  والشــــــــــــــــــــــــــــــــرخ مــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــبابه

هـذا الـوزن لـم يـذكره الخليـل : "وقد قال الخطيب التبريـزى نقـًال عـن أبـى العـالء المعـرى
شـبه األشـياء بـه أن يكـون مـن المسـرح ويكـون فيما ذكره حمل على قياس مـا قـال نحـأ 

يجــوز أن يحمــل  مشــطور هــذا الــوزن وقــد" ويلــم ســعد ســعدا"الضــرب الثالــث الــذى هــو 
  .."على أنه من الجز ومن السريع، ولها يوجد مثله فى الشعر القديم

كذلك جاء أبو تمام بقصيدة من أربعة وثالثين بيتًا على ضرب لم يذكره الخليل، وهذه 
  :فى مدح الحسن بن وهب أيضًا، ومطلعها القصيدة

  هـــــــــــــل أثـــــــــــــر مـــــــــــــن ديـــــــــــــارهم عـــــــــــــس
  

ـــــــوعس؟ ـــــــالى الهـــــــأ جـــــــراع وال ـــــــث ت   حي
هذا الضرب لم يذكره الخليل فـى العـروض، وذكـره نميـرة فـى : "وقال الخطيب التبريزى

المنسرح، وجعل العـروض األولـى ضـربين، هـذا الثـانى منهمـا، وتسـتعمل بـردف وغيـر 
  "ستعمل القدماء، وهو قليل فى شعر المحدثينردف، والردف أحسن، ولم ي

وبعــد، فــإن هــذه الزخرفــة الهندســية التــى رأيناهــا فــى اإليقاعــات الوزنيــة يمكــن اعتبارهــا 
تجســيدًا للزخرفــة التــى ســادت فــى هــذا العصــر، وكانــت الســمة األساســية للحضــارة فــى 

التــى كــان " اكــةالحي"ذلــك الوقــت، وربمــا كانــت هــذه الزخرفــة اإليقاعيــة انعكاســًا لحرفــة 
يقـــوم بهـــا الشـــاعر، فهـــذه الحرفـــة تقـــوم فيمـــا تقـــوم علـــى الزخرفـــة عـــن طريـــق التطريـــز 

  .والتفويف والنمنة
وٕاذا كانــت هــذه الزخرفــة االيقاعيــة قــد اعتمــدت علــى المــزج بــين النظــام والخــروج علــى 

إلــى النظــام أحيانــًا، وعلــى المغــايرة بــين األوزان كمــا رأينــا، فلعــل فــى هــذا إشــارة أيضــًا 
رؤيــة الشــاعر للعــالم علــى أنــه مجموعــة مــن المتناقضــات، وٕاشــارة إلــى طبيعــة الحيــاة 

  .التى عاشها الشاعر، تلك الحياة التى لم تعرف اإلستقرار
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  :اإليقاعات السريعة واإليقاعات البطيئة
عرفنا فيما مضى أن اإليقاعات السابقة منها مـا هـو صـاعد ومنهـا مـا هـو هـابط، وأن 

اإليقاع، وأن الوتد المفروق هـو الـذى يـؤدى  هو الذى يؤدى إلى صعود الوتد المجموع
إلــــى هبوطــــه، كمــــا عرفنــــا أن للصــــعود درجــــات، وأن درجــــة صــــعود اإليقــــاع تختلــــف 
باختالف موقع الوتد المجموع، كما عرفنا أن كل إيقاع من اإليقاعـات السـابقة يختلـف 

  .عن غيره من اإليقاعات نظرًا الختالف األنات والنقرات
ونضـــيف هنـــا فنقـــوا أن هـــذه األيقاعـــات منهـــا مـــا هـــو ســـريع، ومنهـــا مـــاهو بطـــئ، وٕان 

هــى التــى تــؤدى إلــى ســرعة اإليقــاع وبطئــه ذلــك أن الزحافــات والعلــل  الزحافــات والعلــل
تؤثر على عدد المقاطع ونوعها، فمنها ماي يؤدى إلـى كثـرة عـدد المقـاطع الطويلـة أو 

  .رة عدد المقاطع القصيرةزائدة الطول، ومنها ما يؤدى إلى كث
وكثـــرة المقـــاطع الطويلـــة أو زائـــدة الطـــول تمـــل علـــى بـــطء اإليقـــاع، بينمـــا تعمـــل كثـــرة 
المقـــاطع القصــــيرة علــــى ســــرعة اإليقـــاع، وٕاننــــا نالحــــظ ذلــــك جيـــدًا فــــى ســــلوك النــــاس 
وتصرفهم، فإذا انفعل اإلنسان انفعاًال شديدًا وجدناه يتكلم بسرعة، بل إنه يهمل بعـض 

بقصد أو بغير قصد، بخالف اإلنسان الذى يتكلم فـى وضـعه الطبيعـى، فإنـه المقاطع 
يعطى كل حـرف حقـه، ويطيـل فـى بعـض المقـاطع ليبـين لمسـتمعه مـا يبـدو أنـه األهـم 

  .فيما يقول
ومن هنا، فإن طبيعة اإليقاع كثيرًا ما تنبئ عن طبيعة اإلنفعال، وعن الفكـرة والصـورة 

  .التى يرسمها الشاعر
ح بهـــا أبــو تمـــام أبــا ســـعيد وهمـــا مــن قصـــيدة يمــد(مـــثًال فــى هـــذين البيتــين فلــو نظرنــا 

  ):الثغرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   داع دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد مرشــ
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم متداول
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن متفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن متفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن
  فأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم هاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد



 

 - ٩-

  متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الرق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عي   والن

  اعلن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلنمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو نظرنا فى هذين البيتين، سنجد أن اإليقاع فى البيـت األول بـدأ بطيئـًا، حيـث : أقول

ـــه  ـــة فـــى قول ـــاطع الطويل ـــبط " داع دعـــا"وجـــد زحـــاف اإلضـــمار فـــزاد عـــدد المق وهـــذا ال
دعـوة إلـى تأمـل هـذا الـداعى، " داع دعـا"اإليقاعى يتماشـى مـع المعنـى، ألن فـى قولـه 

" بلسـان هـا"طء زمنى، لكن اإليقاع يسرع فتسـلم التفعيلـة فـى قولـه والتأمل يحتاج إلى ب
ـــدعوات لكـــن اإليقـــاع يبطـــؤ مـــرة أخـــرى، فتضـــمر  وكأنـــه يتماشـــى مـــع ســـرعة تـــوالى ال

ثــم يعــود مســرعًا فــى بدايــة الشــطر " هــاد مرشــد"التفعيلــة، ليصــف لنــا هــذا الــداعى بأنــه 
ثــم يبطــؤ مــرة أخــرى فتضــمر  الثــانى، فتســلم التفعيلــة، ليؤكــد لنــا ســرعة إجابــة الــدعوة،

التفعيلتــان فــى آخــر البيــت، ليؤكــد أن عزيمــة الشــاعر كانــت نائمــة فــى مرقــدها، لكنهــا 
  .استيقظت بمجرد سماع الدعوة

نـادى "وفى البيت الثانى يبـدأ اإليقـاع بطيئـًا فتضـمر التفعيلـة، ليصـور لنـا طـول النـداء 
نتشار الظالم، فتسلم التفعيلتـان بينما يسرع اإليقاع بعد ذلك، ليتماشى مع سرعة ا" وقد

ــًا فــى بدايــة الشــطر )متفــاعلن متفــاعلن) (نشــر الظــالم مســدولة( ، ويعــود اإليقــاع بطيئ
الثانى فتضمر التفعيلة، ليتماشى مع صورة النوم، لكنـه يسـرع مـرة أخـرى ليتماشـى مـع 
ع تحكم النوم فى العيون بما يريها مـن األحـالم، ثـم يبطـؤ فـى آخـر البيـت، ليتماشـى مـ

  .هيئة السكون التى يعيشها الرقد
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  :وهذه قصيدة كاملة مكونة من سبعة أبيات يقول فيها الشاعر متغزلها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات -١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات مقلق   زف

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  وتمويــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن نمليــــــــــــــــــــل -٢

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  ونحيــــــــــــــــــــــــــــــــــب ووجيــــــــــــــــــــــــــــــــــب -٣

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  ويبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريح اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتياق -٤

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهام-٥

  عالتنفعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــور-٦   وفتــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــن فت

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  وحبيــــــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــــــد لمــــــــــــــــــــــــا-٧

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن

  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدتها العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمته الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  ودمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالت
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  وهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم طارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  جننتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الوجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  أورثتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اللحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  شـــــــــــــــــــــــــــاةكثـــــــــــــــــــــــــــرت فينـــــــــــــــــــــــــــا الو 
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

فـــى هـــذه القصـــيدة يفجؤنـــا الشـــاعر بعـــدد مـــن المشـــاهد، ثـــم يتركهـــا لنـــا لنتأملهـــا، وفـــى 
الموضع الـذى تحـدث فيـه المفاجـأة يحـدث زحـاف الخبـى الـذى يعمـل علـى تقليـل عـدد 
المقاطع الطويلة، فـنحن بالسـرعة اإليقاعيـة، بينمـا يتمتـع زحـاف الخبنـى فـى الموضـوع 

تأمــل فــنحس بــالبطء اإليقــاعى ويمكــن تحديــد هــذه المواضــع علــى الــذى يحــدث فيــه ال
  :النحو اآلتى
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  زفرات -١
  ) سرعة(فعالتن 

مشــهد نالحــظ فيــه ســرعة الزفــرة 
  وتنابعها

  مقلقات
  )بطء(فاعالتن 

هنــــا تتــــاح الفرصــــة لتأمــــل أثــــر 
هـــــــــذه الزفـــــــــرات، فهـــــــــى تقلـــــــــق 
األحشــاء، والقلــق بتســم بــالبطء، 

  مما يؤدى إلى شدة األيالم

  سعد تهل أ
  )بطء(فاعالتن 

ــــاج  عمليــــة إطفــــاء الزفــــرات تحت
  إلى وقت

  تمبرات
  )سرعة(فعالتن 

العبــــرات تنـــــزل بســــرعة لتطفـــــئ 
  الزفرات

  وتمويل  -٢
  )سرعة(فعالتن 

مشــهد نالحــظ فيــه ســرعة تتــابع 
  العويل

  من نمليل
  )بطء(فالعتن 

ــا تتــاح الفرصــة لتأمــل ســبب  هن
ذلـــــــــك العويـــــــــل وهـــــــــو الشـــــــــوق 

بــــالطول والعطــــش الــــذى يتســــم 
  الزمنى

  أضر متهل
  )بطء(فاعالتن 

هنـــا تتـــاح الفـــرص أيضـــًا لتأمـــل 
مشـــــــهد نـــــــار الحســـــــرات التــــــــى 

  تشعل الشوق

  حسرات
  )سرعة(فعالتن 

الحسرات تتـوالى بسـرعة لتشـعل 
  نار الشوق

  ونحيب -٣
  )سرعة(فعالتن 

  ووجيب
  )سرعة(فعالتن 

  ودموع
  )سرعة(فعالتن 

  مسبالت
  )بطء(فاعالت 

قــــاع بطــــئ الــــدموع تتــــابع فــــى إي
  ينم بالحزن الدفين

  وتباري -٤
  )سرعة(فعالتن 

  مشهد تتوالى فيه اآلالم

  حشتياق 
  )بطء(فاعالت 

الفرصـــــة متاحـــــة لتأمـــــل ســــــبب 
  التباريح

  وهموم
  )سرعة(فعالتن 

  مشهد تتعاقب فيه الهموم

  طارقات
  )بطء(فاعالتن 

الفرصــــــة متاحــــــة لتأمــــــل حــــــال 
  الهموم، فهى مقيمة التبرح

  وفؤاد -٥
  )سرعة(فعالتن 

  عرض سريع لصورة الفؤاد

  مستهام
  )بطء(فاعالتن 

الفرصــــــة متاحــــــة لتأمــــــل حــــــال 
  الفؤاد

  جنتهل
  )بطء(فاعالتن 

الفرصـــــــة متاحـــــــة لتأمـــــــل أثـــــــر 
  الوجنات فى الفؤاد

  وجنات
  )بطء(فاعالتن 

مشهد يـوحى بتـوالى النظـر إلـى 
  هذه الوجنات

  وفتون -٦
  )سمعة(فعالتن 

  مشهد يوحى بسرعة الفتون

  من فتور
  )بطء(اعالتن ف

الفرصـــــة متاحـــــة لتأمـــــل ســــــبب 
الفنــــــــــون وهــــــــــو فتــــــــــور العــــــــــين 

  وانكسارها

  وأرثتهل
  )بطء(فاعالتن 

الفرصـــــة متاحـــــة لتأمـــــل عمليـــــة 
التوريـــث التـــى يحتـــاج إلـــى فتـــرة 

  زمنية طويلة

  لحظات
  )سرعة(فعالتن 

مشــــــهد يــــــوحى بســــــرعة تـــــــوالى 
  اللحظات

  وحبيب  -٧
  )سرعة(فعالتن 

عـــرض ســـريع ومفـــاجئ لصـــورة 
  يبالحب

  صد لما
  )بطء(فاعالتن 

الفرصــــــة متاحــــــة للتأمــــــل حــــــال 
  الحبيب

  كثرت فيـ
  )سرعة(فعالتن 

  نلوشاة
الفرصـة متاحـة ) بطء(فاعالتن 

  لتأمل حال الوشاة
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وجدير بالذكر إن تلك العالقة بين اإليقاعات السـريعة واإليقاعـات البطيئـة مـن ناحيـة، 
ن كانــت تتكــرر، لكــن تكررهــا واإلنفعــاالت والصــور مــن ناحيــة أخــرى ليســت ثابتــة، وإ 

لــيس بالشــكل الــذى يجعــل لهــا قاعــدة تحكمهــا، وبالتــالى ال يوجــد تنــاقض بــين مــا قلنــاه 
  .هنا، وما أثبتناه قبل ذلك من عدم وجود عالقة ثابتة بين األوزان والمعانى
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  الفصل الثانى
  إيقاع القوافى
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قـــوافى تتفـــاوت فيمـــا بينهـــا مثلمـــا تتفـــاوت إيقاعـــات األوزان، وٕان اإليقـــاع إن إيقاعـــات ال
الجانـب : الجانـب الصـوتى وثانيهـا: الذى تحققه القافيـة مرجعـه إلـى أمـور كثيـرة، أولهـا

  .الجانب الداللى: الجانب التركيى، ورابعها: الصرفى وثالثها
فـى نهايـة األبيـات، وهـذا  فمن الناحية الصوتية تلتزم القافية بتكرير عدد من األصوات

يجلها بمثابة الفاصلة الموسيقية التى يتوقع السامع ترددهـا، ويسـتمتع بمثـل هـذا التـردد 
زمنيـة منتظمـة، وقعـد عـدد محـدد مـن المقـاطع كمـا أنهـا الذى يطرق اآلذان فى فتـرات 

  .تقوم بضبط مقادير األبيات، فما يؤدى بدوره إلى ضبط اإليقاع –بهذا المعنى  –
ــًا بصــيغة صــرفية واحــدة فــى منطقــة  ومــن الناحيــة الصــرفية، فــإن التــزام الشــاعر أحيان

  .القافية، وتنوعية أحيانًا أخرى بين الصيغ الصرفية، كل هذا يؤدى إلى تنويع اإليقاع
من البيـت، وٕاخـتالف ومن الناحية التركيبية، فإن تشابك القافية تركيبيًا مع ما يجاورها 

وطــول التركيبــة الــذى يضــم القافيــة أو قصــره، كــل ذلــك يــؤثر هــذه العالقــة التركيبيــة، 
  .بدوره على اإليقاع

وأهــم مــن هــذا وذاك المعنــى الــذى تحققــه القافيــة، وعالقــة هــذا المعنــى بمــا يــدل عليــه 
سائر البيت، بل بما تدل عليه القصيدة، ألن المتلقى يظل فى حالة ترقب للقافية التى 

فـــى بيتهـــا وفـــى قصـــيدتها، اســـتمتع ذلـــك المتلقـــى  ينتظرهـــا متمكنـــة فـــى معانهـــا مســـتقرة
بإيقاع تلك القافيـة، وأحـس بالنشـوة والفـرح، وٕاذا جـاءت تلـك االفيـة قلقـة فـى موضـعها، 
ـــى  ـــًا عل ـــورًا واشـــمئزازًا، وكانـــت عيب ـــى تكـــرار األصـــوات بســـبب للمتلقـــى نف ـــزد عل ـــم ت ول

  .الشاعر
جوانب األربعة، ألنها ومن هنا، فإن أى حديث عن القافية يقتضى الحديث عن هذه ال

  .تشكل معًا إيقاع القافية
إن الخليـــل بـــن أحمـــد قـــد حـــدد القافيـــة مـــن الناحيـــة : ونبـــدأ بالجانـــب الصـــوتى، فنقـــول

مــن آخــر حــرف فــى البيــت إلــى أول ســاكن يليــه مــن قبلــه مــع حركــة "الصــوتية بأنهــا 
لـــف وتختلـــف المســـافة بـــين هـــذين الســـاكين اآلخيـــرين فتخت" الحـــرف الـــذى قيـــل الســـاكن

صــورة القافيــة، فقــد يكــون بينهمــا أربعــة أحــرف أو ثالثــة أو اثنــان أو حــرف واحــد، وقــد 
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لها تكون بينهما مسافة فيلتقيان والشعار يلتزم غالبًا بتكرير هذه األصوات فـى نهايـات 
  .األبيات ومن هذه األصوات ما يلتزم بعينه، ومنها ما يلتزم بنظيره

ت الالزمـة بأنـه هـو الحـرف الـذى يلـزم تكـراره وقد تميز صوت الروى عن بقية األصـوا
مـــن "فــى آخــر كـــل بيــت مـــن أبيــات القصـــيدة ولهــا يتحقــق وجـــود القافيــة إلهابـــه، ففيــه 

التمكن ما ليس فى غيره من الحروف الالزمة، ألننا قـد نجـد شـعرًا خاليـًا مـن التأسـيس 
ا يوجـد شـعر وتارة شعرًا خاليًا من الردف، ويوجد ما هو خال مـن الصـلة والخـروج ولهـ

، ومــن هنـا اعتبــروه صـلب القافيــة وركيزتهـا، إلــى حـد أنــه أطلـق عليــه "خـال مــن الـروى
  ".القافية"فى بعض التصورات 

ولهـــذا فـــإن دراســـتنا لقافيـــة أبـــى تمـــام مستتصـــدرها دراســـة أصـــوات الـــروى، حيـــث نقـــوم 
وات بتبيان عدد أصوات المعجم التى استعملها الشاعر رويًا، وتبيان أسباب شيوع أصـ

توضيح العالقـة بـين تـواتر هـذه األثـوات معينة وندده أصوات أخرى، وذلك عن طريق 
ومخارجهــا مــن ناحيــة، والعالقــة بــين تواترهــا وبــين صــفاتها مــن حيــث الجهــر والهمــس، 
والشدة والرخاء، واألطالق والتقييد من ناحيـة أخـرى، والجـدول اآلتـى يبـين نسـب تـواتر 

  .أصوات الروى موزعة على البحور
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  عدد حروف الروى ونسب تواترها
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  :يتبين لنا من الجدول السابق ما يأتى
هذا يكون يلغ عدد األصوات التى استعملها الشاعر رويًا أربعة وعشرين حرفًا، وب: أوالً 

 –الـــذال  –الخـــاء : (قـــد اســـتعمل كـــل حـــروف المعجـــم باســـتثناء أربعـــة أصـــوات، وهـــى
  )الغين –الطاء 

اختلــف حــظ كــل صــوت مــن االســتعمال عــن غيــره مــن األصــوات وقــد جــاء هــذا : ثانيــاً 
موافقًا لما جاء فى الشـعر العربـى قديمـة وحديثـه يتضـح هـذا بعـد مقارنـة مـا االختالف 

بق بالتصــنيف الــذى محدمــه إبــراهيم أنــيس، ليبــين نســب شــيوع جــاء فــى الجــدول الســا
حروف الهجاء التى تقع رويًا فى الشعر العربى، حيث قسم هذه الحروف أربعة أقسام 

  :على النحو اآلتى
ــًا بكثــرة، وٕان اختلفــت شــيوعها فــى اشــعار الشــعراء وتلــك هــى: حــروف تجــر –أ  : روي

  .لدال، والسين، والعينالراء، والالم، والميم، والنون، والباء، وا
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القــاف، والكــاف، والهمــزة، والحــاء، والفــاء، : وتلــك هــى: حــروف متوســطة الشــيوع -ب
  .والياء، والجيم

الـذال، والغـين، والخـاء، والشـين، والـزاى، والظـاء، : حروف نادرة فـى مجيئهـا رويـاً  -جـ
  .والواو

ن المجموعــة فلــوا صــنفنا الحــروف التــى فــى الجــدول الســابق هــذا التصــنيف، ســنجد أ
، %٧٩.٦٦بنسبة  ٥٧٩٣األولى قد جاءت فى المرتبة األولى؛ حيث بلغ عدد أبياتها 

، ثــــــم %١٤.٤٨بنســــــبة  ١٠٥٣تلتهــــــا المجموعــــــة الثانيــــــة، حيــــــث بلــــــغ عــــــدد أبياتهــــــا 
وأخيــرًا المجموعــة الرابعــة، % ٥.٢٣بنســبة  ٣٨٠المجموعــة الثالثــة، وبلــغ عــدد أبياتهــا 

روى أبى تمـام يرجـع إلـى شـيوعها ونـدرتها فـى % ٦٣بة بيتًا بنس ٤٦وبلغ عدد أبياتها 
استعمال العرب، وٕان شيوع أصوات ونـدرة أصـوات أخـرى فـى شـعر العـرب أمـر يرجـع 
إلـــى طبيعـــة هـــذه األصـــوات مـــن حيـــث الخفـــة والثقـــل، ومـــن حيـــث شـــيوع وردودهـــا فـــى 

  .أواخر كلمات اللغة من عدمه
ثقلـــه يعمـــل علـــى ندرتـــه، فخفـــة الصـــوت وســـهولته تعمـــل فـــى الغالـــب علـــى شـــيوعه، و 

فاألصوات التى ندر وجودها أو امتنع عند أبـى تمـام أصـوات تمثـل صـعوبة عضـوية، 
وبما أنها نهاية إيقـاع فإنهـا تمثـل صـعوبة أشـد، ألن إيقـاع النهايـة يحتـاج إلـى ضـعط، 

جهــد الصــوت اآلتــى قافيــة، وجهــد النبــر أو : وبالتــالى فإننــا ســوف نجمــع بــين جهــدين
  .ع األخيرالضغط على المقط

كــذلك فــإن نســبة ورود الصــوت فــى أواخــر كلمــات اللغــة كلمــا كانــت كبيــرة زادت نســبة 
  .استعماله رويًا،، والعكس صحيح

ولكى نصل إلى تفسير أوسع ألمـر الشـيوع والنـدرة هـذا، فإننـا سـنبين فيمـا يلـى العالقـة 
صــفات بــين تــواتر هــذه األصــوات ومخارجهــا، ثــم العالقــة بــين تــواتر هــذه األصــوات و 

  .الجهود الهمس والدهشة والرخاوة
وهــــذا أولهــــا جــــدول يبــــين العالقــــة بــــين تــــواتر هــــذه األصــــوات ومخارجهــــا، قمــــت فيــــه 
بتصنيف األصوات إلى مجموعات، كل مجموعة تنتمـى إلـى مخـرج واحـد، وبينـت فيـه 

  .نسبة كل مجموعة
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  االعالقة بين تواتر أصوات الروى ومخارجه

األصوات 
األسنانية 
  اللثوية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع
 األصوات
  الشفوية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

 ١١٩٣  الدال

٣٦.٩٩  ٢٦٩٠% 

 ١١٠٨  الباء

٢٩.٤٣  ٢١٤٠% 
 ١٠٢٣  الميم  ٩٠٥  الالم
  ٩  الواو  ٣٥١  النون
      ١٦٥  الضاد
      ٧٦  التاء

األصوات 
  اللثوية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع
 األصوات
وسط 
  الحلق

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

  ٦٥٨  الراء
١٢.٧١  ٩٢٤% 

  ٣٠١  العين
٥.٣٦  ٣٩٠%  

  ٨٩  الحاء  ٢٥٤  السين
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      ٨  الصاد
      ٤  الزاى

األصوات 
  اللھوية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع
 األصوات
 الحنجرية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

  ٢٩١  القاف
٥.٤٢  ٣٩٤%  

  ١٨٦  الھمزة
٣.٤٧  ٢٥٢%  

  ٦٦  الھاء  ١٠٣  الكاف

األصوات 
الشفوية 
  األسنانية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع
 األصوات
وسط 
  الحنك

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

  ٨٩  الياء  %٣.١٨  ٣٢١  ٣٢١  الفاء
  ٦٤  الجيم          %٢.٤١  ١٧٥

  ٢٢  الشين        
األصوات 

مابين 
  األسنان

عدد 
 ياتاألب

  النسبة المجموع
 األصوات
 الحنجرية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

  ٦٥  الثاء
١.٠٥  ٧٦%  

        
          ١١  الظاء

  
وكمــا يبــدو مــن هــذا الجــدول، فــإن هنــاك عالقــة مــا بــين تــواتر األصــوات ومخارجهــا؛ 

األصـوات : فهناك خمس مخارج استحوذت على أكثـر مـن أربعـة أمـاس األيـوان، وهـى
لثويــــة، واألصــــوات الشــــفوية األنســــانية، واألصــــوات الشــــفوية، واألصــــوات اإلســــنانية ال

بيتـــــًا، بنســـــبة  ٦٠٦١اللثويـــــة وأصـــــوات مـــــا بـــــين األســـــنان، حيـــــث بلـــــغ عـــــدد أبياتهـــــا 
٨٣.٣٥%  

أصــوات وســط الحلــق واألصــوات الحنجريــة، بلــغ : وهنــاك نوعــان مــن األصــوات، وهمــا
  %.٨.٨٣بيتًا بنسبة  ٦٤٢عدد أبياتها 

فــى المرتبــة ) األصــوات اللهويــة وأصــوات وســط الحنــك(آلخــران، وهمــا وجــاء النوعــان ا
  %٧.٨٢بنسبة  ٥٦٩األخيرة، حيث بلغ عدد أبياتهما 

يمكــن القــول أن حــظ األصــوات مــن  –باســتثناء تقــدم مخــرج الحلــق  –وهــذا يعنــى أنــه 
االســتخدام رويــدًا يزيــد بتقــدم مخارجهــا، فكلمــا كــان مخــرج الصــوت أماميــًا زادت نســبة 

  .ماله رويًا، والعكساستع
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غيـــر أنـــه إذا قارنـــا بـــين نســـب األصـــوات داخـــل كـــل مجموعـــة وجـــدنا عـــدم ثبـــات هـــذه 
العالقة بين تواتر هذه األصوات داخل كل مجموعة وجدنا عدم ثبات هذه العالقة بين 
تــواتر هــذه األصــوات ومخارجهــا، فحــرف الــدال مــثًال، وهــو صــوت أســنانى لثــوى احتــل 

 –فى حين أن حرف التاء وهو صـوت أسـنانى لثـوى % ١٦.٣٠المرتبة األولى بنسبة 
وحرفا الباء والـواو صـوتان شـفويان غيـر أن نسـبة األولـى % ١.٠٥لم تزد نسبته على 

  %.٠.١٢بينما لم تتجاوز نبة الثانى % ١٥.٢٤بلغت 



  بنية اإليقاع 

  في 
  شعر أبى تمام

  اب األولــالب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زكريا توفيق إسماعيل
تمثــل األوزان والقــوافي اإلطــار الخــارجي لإليقــاع، والــذى يبنــى علــى أساســه اإليقــاع الــداخلى، فهــى 

ق من لوازم الشعر، بل هـى أهـم عناصـره التـى تميـزه عـن النثـر، وهـذا ممـا اتفـق عليـه العـرب األوائـل، فـالفر 
الشــاعر يحتــاج إلــى البنــاء والعــروض والقــوافي والمــتكلم "عنــد ابــن ســالم بــين الشــاعر والمــتكلم العــادى أن 



، وعنـد ابـن )٢(قول مـوزون مقفـي يـدل علـى معنـي"، والشعر عند قدامة بن جعفر هو )١(مطلق يتخير الكالم
أن القافيـة "، وعنـده أيضـًا )٣(لقافيـةاللفظ والـوزن والمعنـي وا: "رشيق القيرواني الشعير يبني على أربعة أشياء

، وعند حـازم القرطـاجى )٤(شريكة الوزن في االختصاص بالشعر، وال يسمى شعرًا حتى يكون له وزن وقافية
كـالم مفصـل قطعـًا متسـاوية فـي "الشـعر هـو : ، وعند ابن خلدون)٥(تحبيب إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه
  .)٦(قطعة الوزن متحدة في الحرف األخير من كل

فالوزن والقافية إذن هما أبرز عناصر الشكل الشعري، وٕانمـا كانـا كـذلك، ألنـه بهمـا يسـتثار، وبهمـا 
  .)٧(يغني الشعر ويحفظ ويردد ويسهل روايته وانتشاره

س . ت"ولعــل هــذا هــو الــذى جعــل كثيــرًا مــن شــعراء الشــعر الحريــر يرفضــون التخلــى عنهمــا، فـــ 
وراء أشــد "مــن شــعراء الشــعر الحــر يــرى أن الــوزن ضــرورى للشــعر، وأن  وهــو -علــى ســبيل المثــال) إليــوت

 ، كمــا)٨(الشــعر تحــررًا يجــب أن يكمــن شــبح وزن بســيط إذا غفونــا بــرز نحونــا متوعــدًا، وٕاذا صــحونا اختفــي
الـوزن ظـاهرة موسـيقية ال يتخلـى عنهـا الشـعر إال ويسـتحيل "ترى نازك المالئكة وهى رائـدة الشـعر الحـر أن 

  .)٩(".نثراً 
وكــذلك األمــر بالنســبة للقافيــة، فــالتخلى عنهــا غيــر مستســاغ، ألنهــا تعــد جــزءًا أساســيًا مــن اإليقــاع، 

التخلـى عـن القافيـة ال يعنـى النـزوع إلـى  إن:س إليوت، إذ يقول.والتخلي عنها له أضراره البالغة في رأى ت
لــى اللغــة مطالــب عســيرة الســهولة فــي صــياغة الشــعر، بــل العكــس هــو الواقــع، ألن ذلــك التخلــي يفــرض ع

                                                 
 . ٥٦، ص١محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، جـ/ طبقات فحول الشعراء: ابن سالم) ١(

 .٦٤ص) ت.د(لبنان  -دار الكتب العلمية، بيروت - عبد المنعم خفاجيمحمد / د: تحقيق وتعليق/ نقد الشعر ) ٢(

/ ٤لبنان طـ/ بيروت -دار الجيل" محمد محيي الدين عبد الحميد ط/العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ت ) ٣(
 .٨٩صـ ١م جـ١٩٧٢

 .١٥١صـ ١نفسه ج )٤(

 ١٩٨٦طـ -لبنان –دار الغرب اإلسالمى، بيروت  -لخوجةتقديم وتحقيق محمد الحسين ا/ منهاج البلغاء وسراج األدباء) ٥(
 .٧١صـ

 .٢٥٦م ص١٩٦٥لجنة البيان العربي / على عبد الواحد وافي: ت/ المقدمة) ٦(

 .٢٦٥، ٢٦٤م صـ٢٠٠٤األنجلو المصرية : مفهوم الشعر: أحمد يوسف على/ د: انظر) ٧(

 ١٩٨٤ -٣دار المعارف طـ -الشعر المعاصر الرمز والرمزية في: س إليوت نقًال عن محمد فتوح أحمد. ت ) ٨(
 .١٣٢صـ

 .٢ص ١٩٦٧ ٣ط/ بيروت/ مكتبة النهضة/ قضايا الشعر المعاصر) ٩(



المنال، عندما يزول صدى القافية من اآلذان يصير النجاح أو اإلخفاق فـي اختيـار األلفـاظ وبنـاء العبـارات 
  .)١("وسائر نظام القصيدة أبرز للعيان

إن زوال القافيـة يضـع الشـاعر مباشـرًة وجهـًا لوجـه أمـام : "وهذا هو مـا أكـده يوسـف بكـار حـين قـال
  .)٢(سلب األلفاظ كثيرًا من موسيقاها الناعمة ويكشف في القصيدة عن كثير من العوراتمقاييس النثر وي

ل نســتطيع القــول بــأن الشــاعر ملــزم  -غيــر أنــه وبــالرغم مــن قولنــا بضــرورة األوزان والقــوافي للشــعر
، )٣(بقوالب خارجيـة،  أو بنمـاذج سـابقة ألن الشـاعر حـر فـي اختيـاره ألوزانـه وقوافيـه، وهـو مصـدر موسـيقاه

  .وله بصمته الموسيقية التى تميزه عن غيره
ومن أجل هذا فإنه سوف يـتم التركيـز فـي هـذا البـاب علـى الواقـع االسـتعمالى لـألوزان والقـوافي فـي 
شــعر أبــى تمــام، لنــرى مــا الــذى يميــز أبــا تمــام عــن غيــره فــي هــذا المجــال، ولنــرى هــل تحقــق وصــفقه لشــعره 

  : بأنه

َوافى إال لفاِر ْعِب الَق هَص ْه؟  ***ِس روِض ُممْتنِع ِج الَع ىَّ َنْس  )٤( أب

  

                                                 
)١( 

 ٢١٩٨٣لبنان ط/ دار األندلس - بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث: يوسف حسين بكار)  ٢(
  .١٩٣صـ

  بتصرف) ٤٦٤ - ٤٦٢(ص  -مرجع سابق - رمفهوم الشع: أحمد يوسف على/ د: انظر) ٣(
  )من المنسرح( ٣٤٩ص ٢الديوان مج) ٤(



  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  

  
  



حــديثنا عــن األوزان هنــا لــيس مجــرد حصــر وتصــنيف للبحــور التــى اســتعملها أبــو تمــام، وٕانمــا هــو 
حديث عن كيفية استعمال أبى تمام لهذه البحور، وتوظيفه لها، هو حديث يتتبع أبا تمام ليرى مدى مقدرته 

نية وما نطقت به فاعليته الشعرية عند تطبيقه للنظرية، ثـم هـو حـديث يتحسـس العالقـة بـين األداء الفنـي الف
  .لذلك الشاعر من ناحية، ورؤيته للعالم من ناحية أخرى

وبداية نقول إن الوزن نمط مثالى ال يتحقـق أبـدًا تحققـًا كـامًال وٕانمـا الـذى يتحقـق فعـًال هـو اإليقـاع، 
وبالتـالى فـالوزن كمـا يـرى الناقـد  ،)١(ن لكل وزن أكثر من إيقـاع، ألن لـه أكثـر مـن تحقـقوبهذا المعني يكو 
ليس مجرد قيد للشاعر، بل هو الذى يرغم الشاعر علـى التفكيـر بدقـة أكثـر وأن يعبـر عـن "الفرنسي فولتير 

  .)٢("نفسه أكثر وضوحًا وصدقاً 
نــب المثــال وجانــب الواقــع، أى تجمــع ولقــد كانــت رؤيــة الخليــل لنظــام اإليقــاع الشــعري تجــع بــين جا

بــين النظــام واالســتعمال، ممــا أكــد إحساســه بمــا هــو موجــود وتطلعــه إلــى مــا هــو ممكــن الوجــود، فأضــحت 
دوائــره بمــا فيهــا مــن تجريــد تحفــظ علــى النظــام مثاليتــه، وأضــحت قــيم التمــام والجــزء والشــطر واإلنهــاك، ومــا 

تعمالي مفصحة عما يريد ولم تكن هذه األمـور بمعـزل عـن يعتري ذلك من زحافات وعلل مؤكدة للواقع االس
  .)٣(فهم إيقاعي لدور السكتات والطول والقصر واإلنشاد

إذن فبحور الشـعر مقبـل بحـور المـاء، عطاؤهـا ال ينفـذ، والعبقريـة الشـعرية تتجلـى عنـد االسـتعمال، 
لوانـًا كثيـرة ومتنوعـة مـن فالشاعر المبـدع هـو الـذى يعـرف كيـف يغـرف مـن هـذه البحـور، وكيـف يخـرج لنـا أ

  .اإليقاعات، ولقد كان أبو تمام في طليعة هؤالء المبدعين كما سنرى
، توزعـت هـذه األبيـات )٧٢٧٢(لقد شغل شعر أبى تمام اثنين وسبعين ومائتين وسـبعة آالف بيـت 

قصـــيدة ) ٢٥٧(، بلـــغ مجمـــوع القصـــائد )٤٨٥(علـــى خمـــٍس وثمـــانين وأربعمائـــة قصـــيدة ومقطوعـــة ونتفـــه 
) ٢١٠(مـــن مجمـــوع األبيـــات، وبلـــغ مجـــوع المقطوعـــات % ٨٦.٧٠بيـــت بنســـبةو ) ٦٣٠٥(تـــوت علـــى اح

بيتًا مـن ) ٣٦(نتفة بواقع ) ١٨(، وبلغ مجموع النتف %١٢.٨٨بيت، بنسبة ) ٩٣١(مقطوعة احتوت على 
  %.٠.٥٠مجموع األبيات، وبالنسبة 

                                                 
نقًال   Gilbert, Murry, the Classical Tradition in Poetry, Vintage Books, New York P71:انظر) ١(

  .١٦صـ ١٩٩١، ٢دار المعارف ط - سيد البحراوي موسيقي الشعر عند شعراء أبوللو/عند
  .٧٠م ص١٩٨١النقد األدبي الحديث، منشأة المعارف باإلسكندرية : الممحمد زغلول س/ د) ٢(
  . ٧م صـ٢٠٠٤دار غريب للطباعة والنشر القاهرة  -محاوالت للتجديد في إيقاع الشعر: أحمد كشك/د: انظر) ٣(



 -الــوافر -الخفيــف -البســيط -الطويــل -الكامــل(وقــد تــوزع هــذا الشــعر بــين ثالثــة عشــر بحــرًا، هــى 
، وتوزع علـى ثمانيـة أغـراض هـى )المجتث -المديد -الهزج -الرمل -الرجز -المتقارب -السريع -المنسرح

  ).الزهد -الفخر -الوصف -العتاب -الهجاء -الغزل -الرثاء -المدح(
من االستعمال عن غيره من البحـور، كمـا اختلـف نصـيب كـل غـرض  وقد اختلف نصيب كل بحر

غيــره مــن األغــراض، وفيمــا يلــى ثالثــة جــداول، الجــدول األول يعــرض البحــور التــى اســتعملها الشــاعر عــن 
موزعًة على القصائد والقطع والنتف فيبين مرات تخيـر الشـاعر لطـل بحـر، والجـدول الثـاني يعـرض البحـور 

ن البحـور واألغـراض، موزعًة على األبيات، فيبين كم األبيات فى كل بحر، والجدول الثالث يبين العالقة بي
فيعــرض لألغــراض التــى جــاءت فــي كــل بحــر، ومــرات تخيــر الشــاعر لكــل غــرض، ومقــدار ِاألبيــات التــى 

  .جاءت فيه
  :وللجداول الثالثة أهداف محدودة تتمثل في اإلجابة عن األسئلة اآلتية

  سير؟ما البحور األكثر استعماًال لدي الشاعر؟ وما البحور األقل استعماًال؟ وهل لهذا تف - ١
 ما البحور التى هجرها الشاعر؟ وما تفسير ذلك؟ - ٢
 .ما العالقة بين البحور واألغراض؟ وهل هناك ارتباط بين بحر معين وغرض بعينه؟ ولماذا - ٣

  )١(جدول رقم 

  النسبة  المجموع  النتف  المقطوعات  القصائد   البحر  م

  %٢٥.٧٧  ١٢٥  ٣  ٣٩  ٨٣  الكامل  ١

  %١٧.٥٣  ٨٥  ٤  ٢٩  ٥٢  الطويل  ٢

  %١٧.٣٢  ٨٤  ٥  ٣٣  ٤٦  طالبسي  ٣

  %١٣.٤٠  ٦٥  ١  ٤٤  ٢٠  الخفيف  ٤

  %٩.٠٧  ٤٤  ٢  ١٤  ٢٨  الوافر  ٥

  %٦.٣٩  ٣١  ٢  ٢٣  ٦  السريع  ٦

  %٤.٣٣  ٢١  -  ٩  ١٢  المنسرح  ٧

  %١.٦٥  ٨  -  ٣  ٥  الرجز  ٨

  %١.٦٥  ٨  -  ٦  ٢  الرمل  ٩

  %١.٢٤  ٦  ١  ٢  ٣  المتقارب ١٠

  %٠.٦٢  ٣  -  ٣  -  الھزج ١١

  %٠.٦٢  ٣  -  ٣  -  المديد ١٢

  %٠.٤١  ٢  -  ٢  -  مجتثال ١٣

  %١٠٠  ٤٨٥  ١٨  ٢١٠  ٢٥٧  المجموع  

  :وھناك أخطاء في الديوان، ھذا بيانھا



من بحر السريع، بينما هى من الكامل، وأن  ٤مج) ٢٢٠(جاء في الديوان أن المقطوعة رقم  - ١
 ٤مج) ٣١١(من الكامل، بينما هى من الطويل، وأن المقطوعة رقم  ٤مج) ٢٢٤(المقطوعة رقم 

  .، بينما هى من خامس الرملمن الطويل
غير ) ٤٨٨(، )٤٥٠(مكرر ورقما ) ٣٤(وجد في الديوان أخطاء في ترقيم بعض القصائد، فرقم  - ٢

 .موجودين، وهناك أربعة أرقام ناقصة بين نهاية المجلد الثالث وبداية المجلد الرابع
 ).٤٥٣(، )١٧٣(هناك خطأ في ترقيم أبيات القصيدتين رقم  - ٣
 . ي ضبط بعض األبياتهناك بعض األخطاء ف - ٤

  )٢(جدول رقم 
  النسبة  المجموع  النتف  المقطوعات  القصائد   البحر  م

  %٣٢.٢٦  ٢٣٤٦  ٦  ١٦٩  ٢١٧١  الكامل  ١

  %٢٢.٤٦  ١٦٣٣  ٨  ١٣٥  ١٤٩٠  الطويل  ٢

  %١٦.٤١  ١١٩٣  ١٠  ١٤٤  ١٠٣٩  البسيط  ٣

  %٩.٣٤  ٦٧٩  ٢  ١٩٩  ٤٧٨  الخفيف  ٤

  %٩.١٦  ٦٦٦  ٤  ٦٣  ٥٩٩  الوافر  ٥

  %٣.٩٣  ٢٨٦  -  ٣٩  ٢٤٧  المنسرح  ٦

  %٢.٩٧  ٢١٦  ٤  ٩٩  ١١٣  السريع  ٧

  %١.٢٧  ٩٢  ٢  ١٠  ٨٠  المتقارب   ٨

  %١.٠٦  ٧٧  -  ١١  ٦٦  الرجز   ٩

  %٠.٦٥  ٤٧  -  ٢٥  ٢٢  الرمل ١٠

  %٠.١٩  ١٤  -  ١٤  -  الھزج ١١

  %٠.١٧  ١٢  -  ١٢  -  المديد ١٢

  %٠.١٥  ١١  -  ١١  -  المجتث ١٣

  %١٠٠  ٧٢٧٢  ٣٦  ٩٣١  ٦٣٠٥  المجموع  

  



  بحور واألغراض العالقة بين ال
التخبر   البحر  م

وعدد 
 األبيات

 المجموع  الزھد  الفخر الوصف  العتاب  الھجاء  الغزل  الرثاء  المدح

  الكامل ١
  ١٢٥  -  ١  ٥  ٨  ٢٧  ٢٣  ٥  ٥٦ التخير
عدد 
 األبيات

٢٣٤٦  -  ٩  ١٨  ٩٧  ٢٥٢  ١٠٢  ٩٨  ١٧٧٠  

  الطويل ٢
  ٨٥  ٤  ٣  ٣  ٥  ٣  ١٨  ١٣  ٣٦ التخير
عدد 
 األبيات

١٦٣٣  ٤٦  ٩٧  ٥٩  ٤٨  ٢٠  ٧٦  ٢٣٠  ١٠٥٧  

  البسيط ٣
  ٨٤  -  ٢  ٣  ٨  ١٢  ١٥  ٦  ٣٨ التخير
عدد 
 األبيات

١١٩٣  -  ٢٩  ٢٦  ٧٦  ٧٩  ٦٦  ١٠١  ٨١٦  

  الخفيف ٤
  ٦٥  -  -  -  ٤  ١٢  ٣٥  ٣  ١١ التخير
عدد 
 األبيات

٦٧٩  -  -  -  ٣٦  ٧٦  ١٥٠  ٣٦  ٣٨١  

  الوافر ٥
  ٤٤  ١  ١  ٢  ٢  ١٢  ٧  ١  ١٨ التخير
عدد 
 األبيات

٦٦٦  ٣  ٣٧  ٣١  ٢٥  ١١٦  ٢٧  ٣٣  ٣٩٤  

 المنسرح ٦
  ٢١  -  -  -  -  ٤  ٧  -  ١٠ التخير
عدد 
 األبيات

٢٨٦  -  -  -  -  ٢٦  ٣١  -  ٢٢٩  

  السريع ٧
  ٣١  -  -  ١  ١  ٧  ١٦  ١  ٥ التخير
عدد 
 األبيات

٢١٦  -  -  ٣  ٤  ٣٧  ٦٥  ١٧  ٩٠  

 المتقارب ٨
  ٦  -  -  -  ١  ٣  -  ١  ١ التخير
عدد 
 األبيات

٩٢  -  -  -  ٢  ١٧  -  ٦٤  ٩  

  الرجز ٩
  ٨  -  ١  ٦  -  ١  -  -  - التخير
عدد 
 األبيات

-  -  -  ٧٧  -  ٧  ٦٣  -  ٧  

  الرمل١٠
  ٨  -  -  ١  -  -  ٦  -  ١ التخير
عدد 
 األبيات

٤٧  -  -  ١٥  -  -  ٢٨  -  ٤  

  الھزج١١
              ١  -  - التخير
عدد 
 األبيات

    ٤              

  المديد١٢
              ٣     التخير
عدد 
 األبيات

    ١٢              

              ١     التخير  المجتث١٣



عدد 
 األبيات

    ٦              

 المجموع  
  ٤٨٥  ٥  ٨  ٢١  ٢٩  ٨٤  ١٣٢  ٣٠  ١٧٦ التخير
عدد 
 األبيات

٧٢٧٢  ٤٩  ١٧٩  ٢١٥  ٢٨٨  ٦٤٥  ٥٦٧  ٥٧٩  ٤٧٥٠  

  النسبة  
  - %١.٠٣ %١.٦٥ %٤.٣٣ %٥.٩٨ %١٣.٠٢ %٢٧.٢٢ %٦.١٩ %٣٦.٢٩ التخير
عدد 
 األبيات

٠.٦٧ %٢.٤٦ %٢.٩٦ %٣.٩٦  %٨.٨٧  %٧.٨٠ %٧.٩٦ %٦٥.٣٢% -  

  :بالنظر في الجداول السابقة يتبين لنا ما يأتى
الترتيــب التنــازلى للبحــور التــى اســتخدمها الشــاعر كــان واحــدًا، وتقاربــت نســبة تخيــر الشــاعر لهــذه  - ١

، %٦.٣٩البحور مع نسب األبيات المنظومة فيها، باسـتثناء بحـر السـريع، فقـد بلغـت نسـبة تخيـره 
، وترجع زيادة نسبة التخير علـى نسـبة األبيـات %٢.٩٧بينما بلغت نسبة األبيات التى جاءت فيه 

) ٢٣(المنظومــة فــي هــذا البحــر إلــى زيــادة نســبة مقطوعاتهــا، فقــد بلغــت مقطوعاتــه ثالثــًا وعشــرين 
  .مقطوعة

وهذا يدفعنا إلى القول بأنه يمكن التعرف على نسب تواتر البحور عن طريق حساب كمية األبيات 
يــق حســاب مــرات تخيــر الشــاعر لكــل بحــر، لكــن الطريقــة األولــى التــى جــاءت فــي كــل بحــر، أو عــن طر 

 .أفضل، ألن كثرة أبيات البحر تعد مؤشرًا يدلنا على ميل الشاعر إلى أنغام هذا البحر
مجيء البحور على هذه الصورة وعلى هذا الترتيب تبدو وراءه رغبة ملحة من الشاعر في التنويـع  - ٢

 :اإليقاعي، وذلك لما يأتى
المركبــة مــن (، والبحــور الصــافية )المركبــة مــن تفعيلتــين مختلفتــين(ر بــين البحــور الممتزجــة جمــع الشــاع) أ

، وهــذا يعــد نوعــًا مــن التلــوين اإليقــاعي فــالبحر الصــافي أشــبه بلحــن موســيقي يــؤدي عــن )تفعيلــة واحــدة
  .)١(آلة موسيقية واحدة طريق

ور الصافية إذ بلغت نسبة تخيـر البحـور زادت نسبة استخدام البحور الممتزجة على نسبة استخدام البح) ب
، وبلغـت نسـبة أبيـات البحـور %٤٠، بينما بلغت نسبة تخير البحور الصافية %٦٠الممتزجة مجتمعًة 

، وزيــــادة نســــبة البحــــور %٤٤.٥٨بينمــــا بلغــــت نســــبة أبيــــات البحــــور الصــــافية % ٥٥.٤٢الممتزجــــة 
تغييـــر التفعيلـــة يـــؤدي إلـــى تغييـــر اإليقـــاع الممتزجـــة علـــى البحـــور الصـــافية هـــدفها زيـــادة األنغـــام، ألن 

                                                 
) ت.د(لقاهرة ا -مكتبة النهضة المصرية -الزخارف والعلة رؤية في التجريد واألصوات واإليقاع: أحمد كشك/د: انظر) ١(

  . ٢١٠صـ



وكسر الرتابة التى يسبها التكرار، خاصة وأن هذا التغيير جاء على صور مختلفـة، فهنـاك تغييـر جـاء 
وتمثـل ) أبـأ(، وهنـاك تغييـر جـاء علـى صـورة )الطويـل والبسـيط(وتمثـل هـذا فـي ) أب أب(على صـورة 

، )السـريع(وتمثـل هـذا فـي ) أأب(يـر جـاء علـى صـورة ، وهنـاك تغي)الخفيف والمنسـرح والمديـد(هذا في 
  ).المجتث(، وتمثل في )أب(وأخيرًا هناك تغيير جاء على صورة 

، إلــى )المجتــث -الخفيــف -المنســرح(اســتخدم الشــاعر البحــور التــى تحتــوي علــى الوتــد المفــروق، وهــى ) جـــ
 -الــــوافر -البســــيط -الطويــــل -الكامــــل(جانــــب البحــــور التــــى ال تحتــــوي علــــى الوتــــد المفــــروق، وهــــى 

، وهـذا أيضـًا يـؤدي إلـى تنويـع اإليقـاع، ألن الوتـد )السريع -المديد -الهزج -الرمل -الرجز -المتقارب
وبالتــالى ، )١(المفــروق يــؤدي إلــى هبــوط إيقــاع التفعيلــة والوتــد المجمــوع يــؤدي إلــى صــعود إيقــاع التفعيلــة

لهابطــة فــي البحــور الثالثــة التــى اســتخدمها، فــإن أبــا تمــام جمــع بــين اإليقاعــات الصــاعدة واإليقاعــات ا
ففــي المنســرح والخفيــف يبــدأ اإليقــاع صــاعدًا، ثــم يهــبط ثــم يصــعد وفــي المجتــث يبــدأ اإليقــاع هابطــًا ثــم 

  .يصعد
ومــا كــان ينبغــي لجويــار أن يــرفض وجــود الوتــد المفــروق، ألن الــذى جعــل الخليــل يقــر ذلــك الوتــد هــو 

د المفـروق يـوحي بوجـود سـكتة خاصـة بـه كـان علـى جويـار أن يرصـد إحساسه بقيمة موسيقية فيـه، إن الوتـ
مفروقـة الوتـد، ألن إحساسـنا " مستف لن"مجموعة الوتد نجدها تخالف " مستفعلن"إيقاعها، فنحن حين نقول 

، بينمـا اإلحسـاس بالثانيـة إحسـاس بوجـود )علـن/ تـف/مـس: (بالتفعيلة األولى إحساس بوجود ثـالث سـكتات
، وهـــذا االخــتالف يـــؤدي إلــى اخـــتالف فــي اإليقـــاع يجــب أن يفـــرق بـــين )لــن/ ع/تـــف/مــس: (أربــع ســـكتات

  .)٢(البحور على أساسه
وٕاذا كانت البحور الثالثة السابقة تجمع بين افيقاعات الصاعدة واإليقاعات الهابطـة، فـإن بقيـة البحـور 

اإليقـاع الصـاعد، ألن  التى استخدمها الشاعر كلها ذات إيقاع صاعد ممـا يؤكـد أن الشـاعر كـان أميـل إلـى
، ولـــم تتجـــاوز نســـبة أبياتهـــا %٢٤.٥٤نســـبة تخيـــر البحـــور التـــى احتـــوت علـــى الوتـــد المفـــروق لـــم تتجـــاوز 

                                                 
  .٤٦مرجع سابق صـ -موسيقي الشعر عند شعر أبوللو: سيد البحرواي/ د: انظر) ١(
مرجع سابق  -مكتبة النهضة المصرية -الزخارف والعلة رؤية في التجريد واألصوات واإليقاع: أحمد كشك/د: انظر) ٢(

  .٢٨٥صـ 



، مــع مالحظــة أن درجــة صــعود البحــور التــى ال تحتــوى علــى الوتــد المفــروق تختلــف بــاختالف %١٦.٣٩
  .، مما يؤدي إلى تنوع اإليقاعات)١(مكان الوتد المجموع من التفعيلة

بلغـت نسـبة أبياتهـا مجتمعـة ) الـوافر -الخفيـف -البسيط -الطويل -الكامل(البحور الخمسة األولى ) د
، مـــن مجمـــوع أبيـــات الـــديوان، وهـــذا يرجـــع إلـــى أن هـــذه البحـــور متدفقـــة الـــنغم، ألفهـــا الشـــعراء %٨٩.٦٢

  .)٢(واستراحت لنغماتها اآلذان، وعنى بها الشعراء في الشعر القديم على وجه الخصوص
شكلت حوالى ثالثـة أربـاع الـديوان، إذ بلغـت نسـبة ) البسيط -الطويل -الكامل(والبحور الثالثة األولى 

مقطعـًا، ) ٣٠(، وهذه البحور من البحور كثيرة المقاطع، فالكامل مكون من ثالثـين %٧١.١٢األبيات فيها 
ي ميـــل الشـــاعر إلـــى مقطعـــًا، وهـــذا يعنـــ) ٢٨(والطويـــل والبســـيط كـــل منهمـــا مكـــون مـــن ثمانيـــة وعشـــرين 

  .اإليقاعات الطويلة، واستعانته في الوقت نفسه باإليقاعات القصيرة
لكن هـذا ال يعنـي وجـود عالقـة ثابتـة بـين كـم المقـاطع أو نوعهـا وبـين تـواتر البحـور، فمـع أن الخفيـف 

 إال أنـــه تقـــدم فـــي نســـبة اســـتخدامه علـــى الـــوافر المكـــون مـــن ســـتة) ٢٤(مكـــون مـــن أربعـــة وعشـــرين مقطعـــاً 
مقطعا، لكنه تقـدم علـى المنسـرح فـي نسـبة ) ٢٢(مقطعًا، والسريع مكون من اثنين وعشرين ) ٢٦(وعشرين 

أربعـة وعشـرين ) ٢٤(تخيره، وتقدم على الرجز والمتقارب، مـع أن هـذه البحـور الثالثـة كـل منهـا مكـون مـن 
  .ور الثالثة مجتمعةمقطعًاُ◌، بل إن نسبة تخير السريع وحدهًا تكاد تقترب من نسبة تخير هذه البح

وبرغم اشتراك السريع مع الرمل والمديد في عدد المقاطع ونوعها تفوقت نسبة السريع كثيـرًا علـى نسـبة 
البحرين مجتمعين، ورغـم اشـتراك الخفيـف مـع المنسـرح والرجـز والمتقـارب فـي عـدد المقـاطع ونوعهـا تفوقـت 

  .ثة مجتمعةنسبة الخفيف وحدها تفوقًا كبيرًا على نسبة البحور الثال
وهــو إهمــال تؤيــده " والمقتضــب والمتــدارك" المضــارع"يالحــظ أن أبــا تمــام أهمــل ثالثــة بحــور، وهــى  - ٣

  .أحكام النقاد على هذه البحور من ناحية ويؤيده واقع الشعر العربي من ناحية أخرى
ن فأمــا الــوزن الــذى ســموه المضــارع فمــا أدي شــيئًا مــ): "المضــارع(فقــد قــال حــازم القرطــاجني عــن 

كانـت أفضـل مـن أن يكـون هـذا الـوزن مـن  االختالف على العرب أحق بالردَِّ◌ منـه، ألن طبـاع العـرب
  .)١(نتائجها

                                                 
  .٤٦مرجع سابق صـ -للوموسيقي الشعر عند شعر أبو : سيد البحرواي/ د: انظر) ١(
دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم والجديد لموسيقي الشعر / التجريد الموسيقي في الشعر العربي: رجاء عيد/ د: انظر) ٢(

  . ٤٦صـ) ت.د(منشأة المعارف باإلسكندرية : نثر -العربي



أن يكـون المضـارع والمقتضـب مـن شـعر العـرب، وزعـم أن لـم يسـمع مـنهم مـن "وقد أنكر األخفش 
عربــي، وٕانمــا ، وقــال الزجــاج عــن هــذين الــوزنين همــا قلــيالن حتــى إنــه ال يوجــد منهمــا قصــيدة ل)٢(ذلــك

يــروي مــن كــل واحــد منهمــا البيــت والبيتــان، وال ينســب بيــت منهمــا إلــى شــاعر العــرب، وال يوجــد فــي 
  .)٣(أشعار القبائل

إنك لو بحثت فيما روي لنا من أشـعار عربيـة عـن أمثلـة لهـذين الـوزنين "وقال إبراهيم أنيس عنهما 
  .)٤("ال نكاد نظفر بأمثلة صحيحة النسبة

  .)٥("والذى يشك في وضع العرب له الخبب: "متداركوقال حازم عن ال
يالحــظ أن بحــري الطويــل والــوافر جــاءا فــي كــل األغــراض، وأن بحــري الكامــل والبســيط جــاءا فــي كــل  -٤

المــدح، والرثــاء، والغــزل، والهجــاء، (األغــراض مــا عــدا الزاهــد، وجــاء الخفيــف فــي خمســة أغــراض هــى 
، والمتقـارب فـي أربعـة )المدح، والغزل، والهجـاء(غراض هى ، والمنسرح في ثالثة أ)والعتاب، والوصف

الهجـاء، والوصـف، (، والهـرج فـي ثالثـة أغـراض هـى )المدح، والرثـاء، والهجـاء، والعتـاب(أغراض هى 
الغـزل، والمجتـث فـي  والمديـد فـي غـرض واحـد هـو) الغـزل والهجـاء(والفخر، والرجز فـي غرضـين همـا 

  ).الغزل، والهجاء(غرضين هما 
الكامـــل، (، وجـــاء فـــي بحـــور %٦٥.٣٢يالحـــظ أن غـــرض المـــدح وحـــده بلغـــت نســـبة أبياتـــه  كمـــا

، كمـــا جـــاء الرثـــاء فـــي بحـــور )والطويـــل، والبســـيط والخفيـــف والـــوافر والمنســـرح، والســـريع والمتقـــارب والرمـــل
ويـل، الكامـل، والط(، وجـاء الغـزل فـي بحـور )الكامل والطويل والبسـيط والخفيـف والـوافر والسـريع والمقـارب(

، وجــاء والهجــاء فــي )والبســيط، والخفيــف، والــوافر والمنســرح، والســريع، والرمــل، والهــزج، والمديــد، والمجتــث
الكامـــل، والطويـــل والبســـيط، والخفيـــف، والـــوافر والمنســـرح، والســـريع، والمتقـــارب، والرجـــز، والهـــزج (بحـــور 

يـــــــف والـــــــوافر، والســـــــريع، الكامـــــــل، والطويـــــــل، والبســـــــيط، والخف(، وجـــــــاء العتـــــــاب فـــــــي بحـــــــور )والمجتـــــــث
وجــاء ) الكامـل، والطويـل والبسـيط، والـوافر، والسـريع، والرجـز، والرمـل(وجـاء الوصـف فـي بحـور )والمتقـارب

                                                                                                                                                         
  . ٢٤٣م ص١٩٦٦ منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق ابن الخوجة، تونس: حازم القرطاجنى) ١(
  .٢٠٩صـ) ت.د(مطبعة المدنى  -العيون الغامزة على خبايا الرامزة، تحقيق الحسانى عبد اهللا: الدمامين) ٢(
  . ٢٠٩نفسه صـ: الدمامين) ٣(
  .٥٤صـ ٧م، طـ١٩٩٧موسيقي الشعر، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة : إبراهيم أنيس/ د) ٤(
  .٥٢٨م صـ١٩٧٥ل والشاحج، تحقيق عاشئة عبد الرحمن، دار المعارف، القاهرة، رشالة الصاه: أبو العالء المعري) ٥(



، ولقلـة عـدد أبيـات الزهـد، فإنـه جـاء فـي بحـرين )الكامل والطويل، والبسيط والوافر والرجز(الفخر في بحور 
  ).الطويل والوافر(فقط هما 

أ، قصــيدة المــدح متعــددة األغــراض، وأن مــا يخــص الممــدوح جــزء مــن كــل،  فــإذا أضــفنا إلــى هــذا
تأكـد لنـا أنـه ال عالقــة بـين بحـر معــين وغـرض بعينـه، فـالغرض الواحــد جـاء فـي أكثــر مـن بحـر، والبحــر )١(

الواحــد جــاء فــي أكثــر مــن غــرض، واألغــراض المتعــددة داخــل القصــيدة الواحــدة، ضــمها بحــر واحــدة، ولــم 
ين إال المديد، وذلم راجع إلى قلة أبياته، إذ هى أثنا عشر بيتًا فقط، وٕاذا كانـت هـذا يختص بحر بغرض مع

  .البحر لم يأت إال في الغزل، فإن الغزل جاء في تسعة أبحر أخري، أى أنه ليس وقفًا على المديد
ليسـت قيـودًا علـى الشـاعر، بـل هـى أنظمـة فضفاضـة، كـل نظـام  -كمـا أسـلفنا -وبعد، فـإن األوزان

ى داخله عديدًا من األنظمة التـى تحتـاج إلـى مـن يكشـف عنهـا، وٕان أهـم مـا يحقـق المتعـة الفنيـة لقـارئ يحو 
الشعر أو مستمعه، هو أن يشعر بـأن ذلـك الشـعر صـادر عـن إرادة واعيـة إرادة ال تخضـع للنظـام خضـوعًا 

  .لممتعتامًا، بل تتحرك داخل هذا النظام وقد تخرج عليه، لكنه الخروج الواعى الهادف وا
أن " هوجـارت"رأى عـالم الجمـال أن  ، ففـياإلمتـاعوهذا بـالطبع هـو مـا يـؤدي إلـى تحقيـق الجمـال، ومـن ثـم 

  .)٢(القاعدة الثابتة في الفن هى تحاشي االنتظام

عــن معظــم الفنــون يســتمد تــأثيره "  Petic Meter and Poetic from ويقــول صــاحب كتــاب
أن العنصر الثابت في الشعر هـو النمـوذج الـوزني المخطـط باستعمال عنصر ثابت وآخر متغير، ويضيف 

  .المتعارف عليه، والعنصر المتغير هو واقع اإليقاع الحقيقى للغة عندما يخرج على هذا اإلطار
مـا مـن بيـت منـتظم إلـى درجـة ( W.K. Wimsatt and Monro Beardslyويوافـق علـى قـول 

، وذلـم ألنـه يـؤدي )٣(ًا، تامًا ما هو بيـت فـاتر ضـعيفالتوتر، والبيت الذى يخضع للنظام خضوع الخلو من
  .إلى الرتابة والممل من ناحية، ويدل على فقد اإلرادة الشعرية من ناحية أخرى

 -الشــطر -الجــزء: (ولقــد تحــرك أبــو تمــام داخــل النظــام، وخــرج عليــه عــن طريــق أربــع أمــور هــى
  ).العلل -الزحافات

                                                 
  .٥٩م صـ١٩٨٥القاهرة  -الهيئة المصرية العامة للكتاب -أبو تمام وقضية التجديد في الشعر: عبده بدوي/ د: أنظر) ١(
 .٤٦، صـ١٩٨١، ١األنجلو المصرية، القاهرة ط/ علم الجمال: عبد الفتاح الديدى/ د) ٢(

)٣(Fussell, Paul )J.R, Poeticmeter and poeticform, Random House incc. New York P.92  نقًال عن
-١٩٩٤(هـ ١٤١٤نظرة جديدة في موسيقي الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة : على يونس/ د

  .٤٠صـ) م١٩٥٥



 -البسـيط: (بة ترتيبًا تنازليًا حسـب نسـب ورود الجـزء فيهـامرت -أما البحور التى أصابها الجزء فهي
بيتـــًا، ) ٥٧(، وقـــد أصـــاب الجـــزء الرابـــع قصـــائد بواقـــع ســـبعة وخمســـين )الـــوافر -الخفيـــف -الكامـــل -الرمـــل

ـــًا، ونتفتـــين بواقـــع أربعـــة أبيـــات، فكـــان مجمـــوع األبيـــات) ٨٣(وعشـــرين مقطوعـــة بواقـــع ثالثـــة وثمـــانين   بيت
  .من أبيات الديوان% ١.٩٨ين ومائة بيت بنسبة المجزوءة أربعة وأربع

وهذا جدول يبين نسب تخير البحور المجزوءة، ونسب األبيات، وحـظ القصـائد والقطـع والنتـف مـن 
  .الجزء

  
  )٤(جدول رقم 

  نسب تخير البحور المجزوءة ونسب األبيات وحظ القصائد والقطع والنتف من الجزء

  البحر المجزوء
  نتف  قطع  قصائد

 نسبة التخير مجموع
مجموع 
  األبيات

 نسبة األبيات
            

مجزوء  - ١
  البسيط 

٣٤.٠٣  ٤٩  %٢٦.٩٢  ٧  ٢  ١  ١٩  ٥  ٢٨  ١%  

مجزوء  - ٢
  الرمل

٢٧.٠٨  ٣٩  %٢٣.٠٨  ٦  -  -  ١٧  ٤  ٢٢  ٢%  

مجزوء  - ٣
  الكامل

٢٠.١٤  ٢٩  ٢٣.٠٨  ٦  -  -  ٢٢  ٥  ٧  ١%  

مجزوء  - ٤
  الخفيف

-  -  ١٢.٥٠  ١٨  %١٥.٣٨  ٤  -  -  ١٨  ٤%  

ء مجزو - ٥
  الوافر

-  -  ٦.٢٥  ٩  %١١.٥٤  ٣  ٢  ١  ٧  ٢%  

  %١٠٠  ١٤٤  %١٠٠  ٢٦  ٤  ٢  ٩٣ ٢٠  ٥٧  ٤  المجموع

  :أغراض، هى على الترتيب التنازليواألغراض التى ورد فيها الجزء أربعة 
) ٩٦(وقد فاز بنصيب األسـد فـي الجـزء، حيـث بلـغ عـدد األبيـات المجـزوءة فيـه، سـتة وتسـعين : الغزل -١

قطعة، بينما بلغ عـدد ) ١٩(ظ المقطوعات من الجزء كبيرًا، إذ بلغ تسعة عشر ، كان ح%٦٦.٦٧بنيبة 
  .القصائد قصيدتين ولم يزد عدد النتف عن نتفة واحدة

  %.٢٠.٨٣بيتَا، بنسبة ) ٣٠(والذى جزئ فيه قصيدة واحدة ونتفة واحدة مجموعهما ثالثون : المدح -٢
  %.١٠.٤٢ة عشر بيتَا بنسبة وجزئت فيه قصيدة واحدة مجموعها عشر خمس: الوصف -٣
  %.٢.٠٨وجزئت فيه قطعة واحدة أبياتها ثالثة بنسبة : الزهد -٤



وقد يكون السـبب فـي ارتفـاع نسـبة الجـزء فـي الغـزل وارتفـاع نسـبة المقطوعـات الغزليـة هـو أن هـذه 
يتـًا سـبعة ب) ٧٧(وأما الشطر، فقد أصاب كـل أبيـات الرجـز، وعـددها . )١(األبيات الغزلية نظمت ليتغني بها

، وقـد أخـذت المشـطورات الرجزيـة فـي عشـر أبـى تمـام شـكل القصـيدة، حيـث %١.٠٦(وسبعون بيتـًا بنسـبة 
جعل لها صـدودًا وأعجـازًا، وقافيـة موحـدة فـي تلـك الصـدود واألعجـاز، ولـم يـرد مـن هـذه المشـطورات وتـرَاً◌ 

التحــام األرجــوزة وتماســكها إال قصــيدة مــن ســبعة أبيــات وقطعــة مــن خمســة أبيــات، وهــذا العمــل يــؤدي إلــى 
إيقاعيًا ومعنويـًا، ولعـل هـذا هـو مـا دفـع البحتـري إلـى أن يتبـع أسـتاذه أبـا تمـام، حيـث جاءهـا اآلخـر بأبيـات 

  .الرجز مشطورة، وأعطي مشطوراته الرجزية شكل القصيدة
المصـابة وأما الزحافات والعللن فقد لعبت الدور األكبر في تنويع اإليقاع حيث بلغت نسبة األبيـات 

  .من أبيات الديوان% ٩٩.٥٠بها نحو 
تعمــل علــى تنويــع ) العلــل -الزحافــات -الشــطر -الجــزء(والجــدير بالــذكر أن هــذه األمــور األربعــة 

اإليقاع عن طريق تنويع كم وكيف النقرات أو الدنات فالجزء والشطر يقلالن كم النقرات، والزحافـات والعلـل 
  .تتالعب بالنقرات كمًا وكيفاً 

عــروف أن أســاس موســيقي الشــعر هــو هــذه النقــرات، ولــو تغيــرت نقــرة واحــدة فــي البيــت فإنهــا والم
وكــان كولــوردج قــد أرجــع اإليقــاع "تــؤدي إلــى تغييــر اإليقــاع، ألنهــا تفــاجئ المتلقــي وتعمــل علــى خيبــة ظنــه، 

همـا يقـوم علـى إلى عاملين نفسيين، أولهما، يقوم على التوقع الناشئ عن تكرار وحدة موسـيقية معينـة، وثاني
  .)٢(المفاجأة أو خيبة الظن التى تنشأ عن النغمة غير المتوقعة، والتى تولد الدهشة لدى المتلقى

مـرة واحـدة فـي ) متفـاعلين(ولقد كان العروضـيون علـى وعـى بهـذا، دليـل ذلـك أنـه لـو وردت تفعيلـة 
ــ)مســتفعلن(بحــر الرجــز ذى التفعيلــة  ك ألن هــذه التفعيلــة خاصــة ، فــإنهم يحكمــون بنســبته إلــى الكامــل، وذل

بالكامل، ومن الممكن أن تتحول باإلضمار إلى تفعيلة الرجز، وال يمكن أن يحـدث العكـس، وألنهـا منناحيـة 
أخرى تعمـل علـى تغييـر شـكل اإليقـاع عـن طريـق تغييـر الـدنات كمـًا وكيفـًا يتضـح هـذا مـن المقارنـة التاليـة 

  :طت تفعيالته تفعيلة من الكاملبين دنات الرجز الخالص، ودنات الرجز الذى خال
١ - 

  /مستفعلن
  /مستفعلن  /مستفعلن  /مستفعلن  ***  /مستفعلن  /مستفعلن

                                                 
 ٣٢م ص١٩٩٧، ٣، منشأة المعارف باإلسكندرية، ط١مام جبديع التراكيب في شعر أبى ت: منير سلطان/ د: انظر) ١(

 .بتصرف

 .١٦٢م، ص١٩٨١دار النهضة العربية، بيروت  -فلسفة الجمال في الفكر المعاصر: محمد زكي العشماوى) ٢(



دن دن 
  /ددن

دن دن 
  /ددن

دن دن 
  /ددن

 /دن دن ددن /دن دن ددن /دن دن ددن  ***

  
٢ - 

  /مستفعلن
  /مستفعلن  /مستفعلن  /متفاعلن  ***  /مستفعلن  /مستفعلن

دن دن 
  /ددن

دن دن 
  /ددن

دن دن 
  /ندد

 /دن دن ددن /دن دن ددن  /ددندن دد  ***

مـرة واحـدة فـي بحـر الهـزج، فـإنهم يحكمـون بنسـبته إلـى مجـزوء ) مفاعلتين(لو وردت تفعيلة  وكذلك
، وال )اَلْعـب(الوافر، ألن هذه التفعيلة خاصة بالوافر، ومن الممكن أن تتحـول إلـى تفعيلـة الهـزج عـن طريـق 

  :وف يتغير اإليقاع على النحو اآلتىيحدث العكس، وبسبب هذه التفعيلة س
١ - 

  /مفاعيلن
  مفاعيلن  /مفاعيلن  *** /مفاعيلن

ددن دن دن 
/  

ددن دن 
  /دن

 ددن دن دن   ددن دن دن   ***

  

٢ - 
  /مفاعيلن

  مفاعيلن  /مفاعيلن  *** /مفاعلتن

ددن دن دن 
/  

 ددن دن دن   ددن دن دن   ***  /ددن دددن

فـــي بحـــر " مســـتفعلن"أنـــه لـــو وردت تفعيلـــة الرجـــز  نعـــم الم يفعـــل العروضـــيون عكـــس ذلـــك، أعنـــي
فــي مجــزوء الــوافر ال ) مفــاعيلن(الكامــل، فــإنهم ال يحكــومن بنســبته إلــى الرجــز، ولــو وردت تفعيلــة الهــزج 

يحكمـون بنسـبته إلـى الهـزج، لكمهـم يحكمـون بـأن الصـورة األولـى هـى صـورة إيقاعيـة مـن إيقاعـات الكامـل، 
يقاعات مجزوء الـوافر، ومـن هنـا فـإن أى تغييـر فـي دنـات أو نقـرات البحـري وأن الثانية صورة إيقاعية من إ
  .يؤدي إلى تغيير في إيقاعاته

والجدير بالذكر أن هذه الدنات أو النقـرات تحققهـا الوحـدات الصـغري التـى تتكـون منهـا التفعـيالت، 
ـــاطع  ـــاطع أو المتحركـــات والســـواكن ألن اســـتقاللية المق أو المتحركـــات والســـواكن وال تحققهـــا اســـتقاللية المق

  .)١(تجعل اإليقاع عرضة للتوالى، والعربية تكره التوالى موسيقيًا ولغوياً 
  .)٢(والوحدات الصغري التى تكون أجزاء التفعيلة هى

  ).تن أو دن(ومقابله من الدنات : السبب الخفيف - ١

                                                 
  . ١٨٨الزخارف والعلم، مرجع سابق ص: أحمد كشك/ د: انظر) ١(
 .١٩٥: ١٩٤نفسه صـ: أحمد كشك/ د: انظر)٢(



عــدها ســكتة وهــو وحــدة ال تــوحي باالســتقاللها العــام داخــل الدنــة، حيــث تلمــح ب: الســبب الثقيــل - ٢
 ).ددن أو تتتن(ضعيفة، وهو جزء من وحدة أكبر هى الفاصلة الصغري ومقابلها 

 ).ددن أو تتن(ومقابله : المجموع: الوتد - ٣
 )َدْن دَ ِتْن تـَ أو (ومقابله : الوتد المفروق - ٤
تــن ) مســتفعلن(وهــى وحــدة نــادرة، ألنهــا جمــاع عــدة مزاحفــات، حيــث تتحــول : الفاصــلة الكبــري - ٥

 ).تتتتن(أى ) تعلنم(إلى ) تن تتن
األولــــى بالســــبب ، وســــمى )١(لــــم يــــذكرها العروضــــيون، وذكرهــــا حــــازم القرطــــاجنىوهنــــاك وحــــدتان 

، وســمى الثانيــة، )تــان أو دان(ومقابلــه ) كــان: (وهــو عبــارة عــن ســبب خفيــف لحقــه ســاكن، مثــل/ المتــوالى
 ).تتان أو ددان(ومقابله ) كالم(وهو عبارة عن وتد مجموع لحقه ساكن، مثل : بالوتد المضاعف

وهاتان الوحدتان وحدتان نهائيتان لهما وقع موسيقي يترك في النهاية رحابة يقيمها المنشـد، وكـذلك 

  .)٢(المطرب حين ينهى أغنيته بتطويل آخر مقطع في الكلمة األخيرة
أكبـر يحتـوي عليهـا  ري للتفعيالت، والتفعـيالت مكونـاتوالوحدات السابقة مكونات صغ

هــذه الوحــدات أنهــا مســجل إيقــاعي للدنــة التــى تصــاغ منهــا التفعيلــة، فهــي كتلــة البيــت، وميــزة 
  .)٣(أولى تمثل الجزئ األصغر لإليقاع الموسيقي

ــألوان شــتى مــن اإليقاعــات عــن طريــق التالعــب فــي كــم  اإليقاعــات ولقــد غنــي شــعر أبــى تمــام ب
 -الجـــزء -العلـــل -الزحافـــات(وكيفهـــا، والـــذى ســـاعده علـــى ذلـــك هـــو األمـــور األربعـــة الســـابقة 

، لكــن الزحافــات والعلــل قامــت بالــدور األكبــر فــي هــذا )التمــامُ (وباإلضــافة إلــى ذلــك ) الشــطر
  .العمل، تالها الجزء ثم الشطر، ثم التمام

لقد استطاع أبو تمام رغم أنه لم يستعمل سوى ثمانية وعشرين ضربًا من ثالثة وسـتين 
أن ينــتج تســعة وســبعمائة ) تــى اســتعملهاضــربًا، وهــى مجمــوع ضــروب البحــور الثالثــة عشــر ال

إيقــاع، تــاله الخفيــف، حيــث ) ١٧١(إيقــاع، شــكل الكامــل وحــده واحــدًا وســبعين ومائــة ) ٧٠٩(
                                                 

 .٢٥٣، ٢٥٢اج البلغاء، مرجع سابق صـمنه: انظر)١(

 . ١٩٤المرجع السابق صـ: أحمد كشك/ د: انظر) ٢(

 .١٩٤الزخارف والعلة، مرجع سابق صـ: أحمد كشك/ د: انظر)٣(



، ثــم المنســرح وشــكل )٩٠(إيقاعــًا ثــم الســريع وشــكل تســعين إيقاعــًا ) ٩٣(شـكل ثالثــة وتســعين 
لطويــل وشــكل اثنــين ، ثــم ا)٦٧(إيقاعــًا، ثــم الرجــز وشــكل ســبعة وســتين ) ٧٤(أربعــة وســبعين

( ، ثــم المتقــارب وشــكل أربعــة وثالثــين)٥٧(، ثــم البســيط وشــكل ســبعة وخمســين )٦٢(وســتين 
، ثـــم )٢١(، ثـــم الـــوافر وشـــكل واحـــدًا وعشـــرين )٢٢(، ثـــم الرمـــل وشـــكل اثنـــين وعشـــرين )٣٤

  .المجتث وشكل ثمانية إيقاعات، ثم الهزج وشكل ستة، وأخيرًا المديد وشكل أربعة
والعلـــل الـــدور األكبـــر كمـــا أســـلفنا فـــي صـــنع هـــذه اإليقاعـــات والتنويـــع  كـــان للزحافـــات

  :اإليقاعي عن طريق اإلصابة بالزحافات والعلل يأتى من خالل التغيير في ثالث أمور هى
  .عدد التفاعيل المصابة -١
 .موضع هذه التفاعيل من البيت -٢
يـأتى فـي ، مـع مالحظـة أن هـذا التغييـر قـد )أو نـوع الزحـاف والعلـة(نوع اإلصـابة  -٣

 .بيت تام أو مجزوء أو مشطور، مما يؤثر بدوره على اإليقاع
وفيما يلى نعرض إليقاعات هـذه البحـور مـع عـرض مثـال لكـل إيقـاع، مـع إيماننـا بأنـه 
لــو تــم قيــاس هــذه اإليقاعــات بــأجهزة القيــاس الحديثــة، لظهــر االخــتالف بينهــا، ولــن يكــون هــذا 

كثيرة من الشعر اإلنجليزي واأللمـاني والروسـي، وقـام حين تتبع نماذج " النس"ببعيد عما فعله 
فثبـت لـه أن الشـعر ) األسـيلوجراف(برصد مواضع النبر فيها باسـتخدام جهـاز قيـاس الذبـذبات 

قلمــا يتبــع نظامــًا وزنيــًا صــارمًا، وأن الشــاعر بتصــرفه فــي القواعــد الصــارمة للــوزن يســتطيع أن 
  .)١(ث صورتها المادية وتأثيرها النفسييخرج من الوزن الواحد إيقاعات مختلفة من حي

  :إيقاعات الكامل: أوالً 
  :االيقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلة واحدة: أوالً 

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ١(تغيير التفعيلة رقم  -١
   )أ

                                                 
 .٩٨، ٩٧صـ) ت.د(نشر وتوزيع أصدقاء الكتاب، القاهرة : موسيقي الشعر العربي: شكرى عياد/ د: انظر)١(



اعلن اعلن متف تفعلن متف اعلن  ***مس اعلن متف اعلن متف  متف
ا دائحى فتركتھ يَّرُت م دىُغر  ***َس واةُ تعت رَّ  )١(را ترُوح بھا ال

  ) ب

اعلن تفعلن متف اعلن   ***مس اعلن متف متف
 َ ا ُدَك ُمْخلص اَّك َعْب ى   ***َلب دد الَحَص اً ع ى دم  )٢(وَبك

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٢(تغيير التفعيلة رقم  -٢ 

اعلن تفعلن متف تفعلن مس اعلن  ***مس اعلن متف اعلن متف  متف
ھورهوَتَتابَ  ه وش ْت أيَّام ب  ***َع أنھن مقان رَن ك باً ُيغ  )٣( ُعص

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٣(تغيير التفعيلة رقم  -٣
  )أ

تفعلن اعلن مس اعلن متف اعلن  ***متف اعلن متف اعلن متف  متف
دي ون طالِب الن دي  ***وأكون عنْد ظن ْت ي ا ملك  )٤(وأُذبعن شرفي بم

  ) ب

اعل اعلن متف اعلن  ***نمتف تفعلن متف  مي
دائعٌ  ه ب رائرُ   ***وبوجنتي اِر ض  )٥( للجلن

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٤(تغيير التفعيلة رقم  -٤
  )أ

اعلنامتف اعلن متف تفعلن  ***علن متف اعلن مس اعلن متف  متف

اِء ضرائب َق الثن ه أُف َربْت ب دي ويطيب  ***َض ق بالن  )٦( كالمسك ُيفت

  ) ب

                                                 
 .١٣٦صـ ٢الديوان مج) ١(

 .٢٢٨صـ ٤لديوان مجا) ٢(

 .١٧٥صـ ١الديوان مج) ٣(

 .١٣٦صـ ٢الديوان مج) ٤(

 .٢٠٢صـ ٤الديوان مج) ٥(

 .١٢٨صـ ١الديوان مج) ٦(



اعلن اعلن متف تفعلن  ***متف اعلن مس اعلن متف  متف

ـ ك يشــ ك علي رت إلي بُ   ***نظ ى حبي ك ل ى بأن ھُد ل  )١( ـ

  )ج

اعلن اعلن متف اعلن   ***متف تفعالتنمتف  مس

ا ر الوش دي حض ب   ***وتباع ي قري ن قلب ت م  )٢(وأن

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥(تغيير التفعيلة رقم  -٥

اعلنم اعلن متف اعلن متف اعلن  ***تف تفعلن متف اعلن مس  متف

ائرٌ  ن ح ِة ال كم ُف البالغ ِع المُ   ***أن ي المرت دٌد ف رقِ ُمتل  )٣( تع

  
  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية): ٦(تغيير التفعيلة رقم  -٦
  )أ

اعلن اعلن متف اعلن متف تفعلن  ***متف اعلن مس اعلن متف  متف

ن ن ع وب فألعرض الخط
ا

ذنِب   *** ان الم ن الزم فحن ع وألص
)٤(

  ) ب

اعلن اعلن متف اعلن متف اعلن  ***متف اعلن متف اعلن متف  متف

لٍ  ِى وائ و أھل وَك أب ٌر أب داً   ***مط دًة وعدي يطًة ُع أل البس  )٥(م

  ) جـ

اعلن اعلن متف اعلن متف ل  ***متف اعلن متفاع اعلن متف  متف

دت  فتھم وج إذا كش ديھمف ة اآلداب  ***ل وس وقل رم النف  )٦(ك

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلتين: ثانيا

                                                 
 .١٧٣صـ ٤الديوان مج) ١(

 .١٧٣صـ ٤الديوان مج) ٢(

 .٤٢٠صـ ٢الديوان مج) ٣(

 ..٢٠٦ص ١الديوان مج) ٤(

 ..٤١٤صـ ١الديوان مج) ٥(

 .٨٤صـ ١الديوان مج) ٦(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٢، ١(تغيير التفعيلتين رقم  -١

اعلن تفعلن متف تفعلن مس اعلن  ***مس اعلن متف اعلن متف  متف

ا تقلة بينھ اب المس رمُ   ***إن القب ان ويك ه الزم ُب ب ٌك يطي  )١(َمل

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٣، ١(تغيير التفعيلتين رقم  -٢
  ) أ

تفعلن اعلن مس تفعلن متف اعلن  ***مس اعلن متف اعلن متف  متف

ه ي أحوال الك ف ر ب اله   ***إن األمي داة نض ه غ رآك أھزع  )٢(ف

  ) ب

اعلن اعلن متف تفعلن متف اعلن   ***مس تفعلن متف مس

وي ي الھ مك ف ت جس ده  ***حمل ه فھ م يطق ا ل  )٣(م

  
  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٤، ١(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-٣

اعلن اعلن متف تفعلن متف اعلن  ***مس اعلن متف تفعلن متف  مس

دي ليم ويفت و الس ا ھ ي وم ق  ***يرق الح أروع ُممل الح س  دون الس

)٤(
  

  ) ب

اعلن تفعلن متف اعال  ***مس اعلن متف تن متف

قِيه ىء لعاِش دٌر يض اقُ   ***ب ه المح ق ب ا يطي  )٥( وم

  

   :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ١(تغيير التفعيلتين رقم  -٤

اعلن تفعلن متف اعلن مس اعلن   ***متف اعلنمتف تفعلن متف  مس

                                                 
 .١٩٧صـ ٣وان مجالدي) ١(

 .٥٩صـ ٣الديوان مج) ٢(

 .١٨١ص٤الديوان مج) ٣(

 .٤١٦صـ٢الديوان مج) ٤(

 .٢٣٩صـ ٤الديوان مج) ٥(



ه د وبعض ا تري ر م ال الن أكث ق  ***ق اح لواث ي بالنج ن وإن  )١( خش

  

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٦، ١(يلتين رقم تغيير التفع ) أ -٥

اعلن اعلن متف تفعلن متف تفعلن  ***مس اعلن مس اعلن متف  متف

فٍ  ك بموق ة لوجزت جدِ   ***إن الخالف ًة للمس ك قبل ت مثال  )٢(جعل

  ) ب

اعلن اعلن متف تفعلن متف ل  ***مس اعلن متفاع اعلن متف  متف

ا ال وإنم د الرج اءه تل وداً   ***أكف اوراً وأس وف أس د الحت  )٣(ول

  ) جـ

اعلن اعلن متف تفعلن متف تفعلْ   ***مس اعلن مس اعلن متف  متف

اھم وب رض ة القل ي المؤلف زاب  ***أعط ذ األح الً وردَّ أخاي  )٤( كم

  :نتج عنه اإليقاع التالى) ٣، ٢(تغيير التفعيلتين رقم  -٦

تفعلن تفعلن مس اعلن مس اعلن متف  ***متف اعلن  متف اعلن متف

ا ك إال أنھ ب تأتي ارُب   ***وغرائ ل أق س الجمي نيعك الح لص
)(

  :نتج عنه اإليقاع التالى) ٤، ٢(تغيير التفعيلتين رقم  -٧

تفعلن  اعلن مس اعلنمتف تفعلن   ***متف اعلن مس اعلن  متف متف

ذھب ك م ل ب ا وھ يمِّ◌ُ   ***وتشرف العلي  )٦(عنھا وأنت على المكارم ق

  :نتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٢(تغيير التفعيلتين رقم  -٨

اعلن تفعلن متف اعلن مس اعلن   ***متف تفعلن متف اعلن  مس متف

دِ   ***في السرىوأجر للخيل المغيرة  ان وبالي ه باللس  )١(وأذب من

                                                 
 .٤٥٢ضـ ٢الديوان مج ) ١(

 .١٣٨صـ ٢الديوان مج) ٢(

 .٤١٤صـ ١الديوان مج) ٣(

 .٨٥صـ ١الديوان مج) ٤(

 .١٧٤صـ ١الديوان مج) ٥(

 .٢٠٢صـ ٣الديوان مج ) ٦(



  :الثالثة التالية اتنتج عنه اإليقاع) ٦، ٢(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-٩

اعلن تفعلن متف اعلن مس تفعلن  ***متف اعلن  مس اعلن  متف  متف

د ي وق دھر ف ا ال رت خطاي ب  ***كث ا تائ ىَّ منھ و إل داك وھ  )٢( بن

  )  ب

اعلن تفعلن متف اعلن مس تفعلن  ***متف اعلن مس اعلن  متف  متف

ا ان وإنم ى الزم ى أول داً   ***شرٌف عل  )٣( خلق المناسب أن يكون جدي

  )  جـ

اعلن تفعلن متف اعلن مس تفعل  ***متف اعلن مس اعلن  متف  متف

ا ة فكأنم الى جْزع وا أع ارِ   ***رمق ية اإلفط الل عش دوا الھ  )٤(وج

  :انالتالي اننتج عنه اإليقاع) ٤، ٣(تغيير التفعيلتين رقم ) أ -١٠

اعلن  اعلن متف تفعلنمتف تفعلن   ***مس اعلن مس اعلن  متف متف

ى إذاوس ا حت ك جنودھ د  ***عت إلي لُّ ُمقل ديك ك ر ل ك خ  )٥( وافت

  
  ) ب

تفعلن اعلن مس اعلن متف تفعلن  ***متف تفعلن مس  مس

ه ت بوجھ و اكتحل اترُ   ***فل ا ف رف منھ  )٦(والط

   :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥، ٣(تغيير التفعيلتين رقم  -١١

تفعلن اعلن مس اعلن متف اعلن  ***متف تفعلن متف اعلن مس  متف

زْل م ت كٍر ل ْت بُش م إذا ُرعي  )٧(نعماً وإْن لم ُترع فھي مصائب  ***نع

                                                                                                                                                         
 .١٤٠صـ ٢٢الديوان مج) ١(

 .١٧٥صـ ٢١الديوان مج) ٢(

 .٤١٣صـ ١مج ٢الديوان مج) ٣(

 .٢٠٤صـ ٢الديوان مج) ٤(

 .١٣٨صـ ٢الديوان مج) ٥(

 .٢٠٢ص ٤الديوان مج) ٦(

 ١٧٥صـ ١الديوان مج) ٧(



  : التالية ات الثالثةونتج عنه اإليقاع): ٦، ٣(تغيير التفعيلتين رقم  )أ -١٢

تفعلن اعلن مس اعلن متف اعلن  ***متف تفعلن متف اعلن مس  متف
داً ا مستأس ع الحي ً   ***وكسيُت من خل ا داً  أنف ه مستأس ادرال وحش  )١( يغ

  )ب

تفعلن اعلن مس اعلن متف اعلن  ***متف اعلن متف تفعلن متف  مس

دى ي ن د ف ا يزي ت أب داً    ***وإذا رأي ارٍة وُمعي دي غ ي ومب  )٢(ووغ

  )جـ

تفعلن اعلن مس اعلن متف تفعل  ***متف اعلن مس اعلن متف  متف

ت  اطلب ي لھ ع الممھ ة  ***ربي لَّ ربيع وردن ظ دودا ف  )٣( المم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٤(تغيير التفعيلتين رقم  -١٣

اعلن اعلن متف اعلن متف اعلن   ***متف تفعل  متف تفعل  مس مس

ھا اء عراص كن الفن ا س ولة   ***فكأنم دھر ص ا ال ال فيھ أوص
 )٤(

  
  

  :ة التاليةونتج عنه اإليقاعات الثالث) ٦، ٤(تغيير التفعيلتين رقم )  أ-١٤

اعلن اعلن متف اعلن متف اعلن   ***متف تفعل  متف تفعل مس مس

اعرٌ  رب ش ه وأغ ت خالئق  )٥( فيه فأحسن ُمغرب في ُمغرب  ***غرب

  )ب

اعلن اعلن متف اعلن متف اعلن   ***متف اعلن متف تفعل  متف مس

وداً   ***جعل الدجي جمالً وودًع راضيا ود قع ذ القع الھون  يتخ  )١( ب

                                                 
 .١٠١ص ٢الديوان مج) ١(

 .٤١٨ص ١الديوان مج) ٢(

 .٤١١ص ١الديوان مج) ٣(

 .٩٧ص١الديوان مج) ٤(

 .١٠٧ص ١الديوان مج) ٥(



  )جـ

اعلن اعلن متف اعلن متف تفعل   ***متف اعلن مس تفعل  متف مس

ا ث بقائھ ول ُمك ان لط ل الزم ذاءِ   ***أك ن األق ا م ان خامرھ ا ك  )٢( م

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة التالية) ٦، ٥(تغيير التفعيلتين رقم )  أ-١٥

اعلن اعلن متف اعلن متف تفعل   ***متف تفعل  مس اعلن مس متف

ة اكثين عزيم ت لن إذا بعث يوف  ***ف ن س فت رءوٌس م ] عص

ك ُ)٣(
  ) ب

اعلن اعلن متف اعلن متف تفعل   ***متف اعلن مس لْ متف  متفاع

ه ان بنفس ونة واللي ب الخش ً   ***قط ا وب لطيف ي القل يالً ف دا جل  )٤(فغ

  ) جـ

اعلن اعلن متف اعلن متف تفعل   ***متف تفعل  مس اعلن مس متف

يتْ  اءلت كس ِه فتض بائب لوم ارِ   ***س  )٥(كتضاؤل الحسناء في األطم

  
  

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالت :ثالثا

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

تفعلن تفعلن مس تفعلن مس اعلن  ***مس اعلن متف اعلن متف  متف

م نم إنك ن غ رو ب ى عم الً بن تحطم  ***مھ ا ي نِة والقن دف األس  )٦(ھ

  )ب

تفعلن تفعلن مس اعلن  ***مس تفعلن متف  مس

                                                                                                                                                         
 .٤١١ص  ١الديوان مج) ١(

 .٢٩ص  ١الديوان مج) ٢(

 .١٣٨ص ٢الديوان مج) ٣(

 .٣٨١ص ٢الديوان مج) ٤(

 .١٩٨ص ٢الديوان مج) ٥(

 .١٩٧ص ٣الديوان مج) ٦(



ى إذا رأى امتاً ب ا ش ده   ***ي ب وص ر الحبي  )١(ھج

  :ونتج عنها اإليقاعات الخمسة التالية): ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

اعلن تفعلن متف تفعلن مس اعلن  ***مس اعلن متف تفعلن متف  مس

يته ْزل آس م ت ات ول ي المكرم ه   ***ف و ُممسك بحبال ن ھ ا لم  )٢(ركن

  )ب

تفعلن تفعلن مس تفعالتن  ***مس اعلن مس  متف

الُق يك وإنط أى وش راقُ   ***ن وٍق واحت ك ش  )٣( وغلي

  ) جـ

اعالتن تفعلن متف تفعالتن   ***مس اعلن مس متف

اُم ٌف ولھ داُغه أل امُ   ***أص يُف ُحس ه س  )٤( ولحاظ

  )د

تتفعلنم تفعلن مس تفعالتن   ***س اعلن م متف

نهِ  ي حس تقص ف م ين امُ   ***ل ٌة والتم ه الكمال  )٥( فل

  
  )هـ

تفعلن تفعلن مس تفعلن   ***مس اعلن مس متف

رُ  ب الزائ ي الحبي اھُر   ***واف الُل الب َع الھ  )٦(طل

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٣

تفعلن  تفعلنمس اعلن مس تفعلن   ***متف اعلن مس اعلن متف متف

                                                 
 .١٨١ص ٤الديوان مج) ١(

 .١٢٠ص ٣الديوان مج) ٢(

 .٢٣٩ص ٤الديوان مج) ٣(

 .٢٧٠ص  ٤الديوان مج) ٤(

 .٢٧٠ص ٤الديوان مج) ٥(

 .٢٠٢ص ٤ان مجالديو ) ٦(



عٌ  ذرعك واس ٍد ف ا زي ْه أب قُ   ***إي د باس اٌح ومج داك في  )١( ون

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة التالية) ٦، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  )أ-٤

اعلن تفعلن متف تفعلن مس اعلن   ***مس اعلن متف تفعلنمتف  مس

ت الم أن ارس اإلس ا ف ه أي دي  ***حميت دو المعت ب الع ه كل  )٢( وكفيت

  ) ب

اعلن تفعلن متف تفعلن مس اعلن   ***مس اعلن متف اعلن متف متف

ه ة إن ارون الخالف دد بھ راِر   ***فاش تھا ودار ق كن لوحش  )٣(س

  ) جـ

اعلن تفعلن متف تفعلن مس تفعلنْ   ***مس اعلن مس اعلن متف  متف

اق عصابةٍ  ارٍ   ***قد خص من أھل النف ن الكف د أذًى م م أش  )٤(وھ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٥

اعلن  تفعلن متف تفعلنمس تفعلن   ***مس اعلن مس اعلن متف متف

ا ى كنيتھ ك الت أنعم فكنيت  )٥( فاٌك جرى لك بالسعادة فاسعدِ   ***ف

  
  
  :يقاع التالىونتج عنه اإل) ٥، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٦

تفعلن اعلن مس تفعلن متف اعلن   ***مس تفعلن متف اعلن مس متف

مھا ل اس ٌب مث ب تغل زو فتغل نمُ   ***تغ بالد فتغ ي ال نٌم ف يح غ  )٦( وتس

  :ونتج عنه اإليقاعات التالية) ٦، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  )أ-٧

                                                 
 .٤٥٢ص ٢الديوان مج) ١(

 .١٣٨ص ٢الديوان مج) ٢(

 .٢٠٨ص ٢الديوان مج) ٣(

 .٢٠٠ص ٢الديوان مج) ٤(

 ..١٤٠ص ٣الديوان مج) ٥(

 . ١٩٨ص ١الديوان مج) ٦(



تفعلن اعلن مس تفعلن متف اعلن   ***مس اعلن متف تفعلنمتف  مس

ا ل أم رى معق ت وراء ظھ  )١( فألنھضن بفقار  صلٍب ُصلب  ***وأن

  )ب

تفعلن اعلن مس تفعلن متف ل   ***مس اعلن  متفاع اعلن  متف متف

بحتھا الفٍة ص بحته بس دماِء   ***ص اِء والن الفِة الُخلط  )٢(بس

  ) جـ

تفعلن اعلن مس تفعلن متف تفعل  ***مس اعلن مس اعلن متف  متف

م  ن رآھ ون وم الھمال يبرح فاِر   ***ح ن األس فر م ى س داً عل  )٣(أب

  )د

اعلن اعلن متف تفعلن  متف ل  ***مس اعلن متفاع اعلن متف  متف

وارِ  يوف ع ج والس ق أثل ذارِ   ***الح رين ح د الع ن أس ذار م  )٤(فح

  ) هـ

ن اعلن فعل تفعلن  متف ن  ***مس تفعلن فعل اعلن مس  متف

محْت ة س ادي ليل كر أي اء   ***فاش ك بالبق اً ل ا ركب  )٥(وركبھ

  
  
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٨

تفعلن  اعلن  مس اعلنمتف تفعلن   ***متف اعلن مس تفعلن متف مس

ٍق ك بمنط ُت في ت نطق ا ُكرم وبِ   ***لمَّ م أتح م ول م آث قٍّ فل  )٦(ح

  :ثالثة التاليةونتج عنه اإليقاعات ال) ٦، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم )  أ-٩
                                                 

 . ٢٦٢ص ٣الديوان مج) ١(

 .٢٦ ١الديوان مج) ٢(

 .٢٠٨ص  ٢الديوان مج ) ٣(

 .١٩٨ص  ٢الديوان مج) ٤(

 .٣٢٣ص ٤الديوان مج) ٥(

 .١٠٧ ١الديوان مج ص) ٦(



اعلن اعلن متف تفعلن  متف تفعلن   ***مس اعلن مس تفعلن متف مس

هِ  ل عزائ لبه جمي رُّ يس يق   ***والح ف ض ل فكي يق المح ض

ذ )١(ال
  ) ب

اعلن اعلن متف تفعلن متف ل   ***مس اعلن متفاع تفعلن متف مس

ي لل ف ِك الُمض ا المل أذكرتن
ال

دا  *** ة ولبي يين وطرف  )٢(واألعش

  ) جـ

اعلن اعلن متف تفعلن متف تفعل   ***مس اعلن مس تفعلن متف مس

ةٍ  ذانب طعن فحھم م ون أس دودا  ***يغش ربٍة أخ نح ض بح وأش  )٣( س

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة التالية) ٦، ٥، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ -١٠

اعلن اعلن متف تفعلن متف تفعلن   ***مس تفعلن مس اعلن مس متف

ً وهللا ا ُة موقف كُر والخليف ذ صعب المشھدِ   *** يش ائعاً بالب  )٤(لك ش

  ) ب

اعلن اعلن متف تفعلن متف ْل   ***مس تفعلن متفاع اعلن مس متف

داً   ***قربت نازحة القُلوب من الجوي  )٥(وتركت شأو الدمع فيك بعي

  ) جـ

تفعلن اعلن مس تفعلن متف اعلن   ***مس اعلن متف تفعلن متف مس

ىحتى  ور الت  )٦( رفعت له سجفاً عن األسرارِ   ***استضاء بشعلة السُّ

  :ونتج عنه اإليقاعات التالية) ٥، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم )  أ-١١

تفعلن تفعلن مس اعلن مس اعلن   ***متف اعلن متف تفعلن متف مس

                                                 
 .٢٦٢ص ١الديوان مج ) ١(

 ٤٠٧ص ١الديوان مج) ٢(

 .٤١٧ص ١الديوان مج ) ٣(

 .١٣٨ص ٢الديوان مج ) ٤(

 .٤٠٦ص  ١الديوان مج) ٥(

 .٢٠١ص ٢الديوان مج) ٦(



ا د م ًة من بع ى مندوح ي   ***وجعلت ل رفي وتقلب ى تص دى عل  )١(أك

  ) ب

اعل تفعلنمتف اعالتن   ***ن مس تفعلن متف مس

وي ه ُدٌر ھ اُم   ***وكالم ه النظ ا تخون  )٢(لم

  )جـ

تفعلن اعلن مس تف  ***متف تفعلن م ن التعمس

دٍ  ي ُمھت ز دمع ائزُ   ***وغري ي ح ه وقلب  )٣(في

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -١٢

اعلن  تفعلن متف تفعلنمس اعلن   ***مس تفعلن متف اعلن مس متف

زه وا ِع دتم أن تريل د جھ مُ   ***ولق ا ويلمل د رس ان ق إذا أب  )٤(ف

  :ونتج عنه اإليقاعات التالية) ٦، ٣، ٢(رقم  تغيير التفعيالت) أ-١٣

اعلن  تفعلنمتف تفعلن مس اعلن   ***مس اعلن متف تفعلنمتف  مس

رٍ  ي معش ٍر ف ن معش ٌل م ك أو أب  ***وتنق أن أم قُ فك  )٥( اك الزئب

  )ب

تفعلن تفعلن مس اعلن مس ْل   ***متف اعلن متفاع اعلن متف متف

ْت و وازن ً   ***لك ھضبُة الحلم التى ل ا ان خفيف ْتْ◌ وك اً إذا ثقل  )٦( أج

  )جـ

تفعلن تفعلن مس اعلن مس تفعل  ***متف اعلن مس اعلن متف  متف

د ار ق اِك والثرث الي الحش اد لواحق   ***ولي رابجلبوا الجي  )٧( األق

                                                 
 .٢٦٢ص ١الديوان مج ) ١(

  .٢٧٠ص ٤الديوان مج) ٢(
 .٢٠٢ص ٤الديوان مج) ٣(

 .١٩٨ص ٣الديوان مج) ٤(

 .٣٩٦ص ٤ديوان مجال) ٥(

 .٣٨٧ص ٢الديوان مج) ٦(

 .٨٣ص ١الديوان مج) ٧(



  )د

ن تفعلن فعل اعلن مس ن  ***متف اعلن فعل اعلن متف  متف

ةً  وي ُمنعم ه البل بت ل با  ***نص ه نص اظٍر عين ت لن  )١(جعل

  :ونتج عنه اإليقاع التالي) ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -١٤

اعلن تفعلن متف اعلن مس اعلن  ***متف تفعلن متف تفعلن مس  مس

ؤاد  زم الف وت ع ن ل ْتوم زقِ   ***ومزق لَّ مم ين ك وع الع ا دم  )٢(فيھ

  :ونتج عنه اإليقاع التالي) ٦، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -١٥

تفعلن م اعلن مس تفعلن   ***علناتفمتف اعلن مس تفعلن متف مس

ان ه ديمت ةٌ : ولراحتي جدِ   ***قديم ٌة بالعس الوداِد وديم ى ب  )٣( ل

  )ب

اعلن تفعلن متف اعلن مس ل   ***متف اعلن متفاع تفعلن متف مس

ا ان وربم ه الزم د من دا   ***متوق آخرين بلي ان ب ان الزم  )٤(ك

  )جـ

اعلن تفعلن متف اعلن مس تفعل  ***متف اعلن مس تفعلن متف  مس

ن ديث م ه كح ن ُھلِك دثوا ع ارِ   ***وتح ابع األمط ن ُمتت دِو ع  )٥(بالب

  
  :إليقاعات الثالثة التاليةونتج عنه ا) ٦، ٥، ٢(تغيير التفعيالت رقم  )أ-١٦

تفعلن  اعلن مس اعلنمتف اعلن   ***متف تفعلن متف تفعلنمس  مس

ب  ***َوَولِهِ◌ت مذ زمْت ركابك للنوي ذغبَت غائ أنني ُم  )٦( فك

  )ب
                                                 

 .٣٢٠ص ٤الديوان مج) ١(

 .٤٠٦ص ٢الديوان مج) ٢(

 .١٣٧ص ٢الديوان مج) ٣(

 .٤٢٠ص ١الديوان مج )٤(

 .٢٠٤ص ٢الديوان مج) ٥(

 .١٧٦ص ١الديوان مج) ٦(



تفعلن  اعلن مس اعلنمتف اعلن   ***متف ل متف تفعلن متفاع مس

 ً ا بح طالب يَن أص أنَّ الب ن ك ود  ***ِم ا وُحق اً آرامھ  )١( اً ِدمن

  )جـ

اعلن تفعلن متف اعلن مس تفعلْ   ***متف تفعلن مس اعلن مس  متف

يء زُج س عبت وراض الم ص
ا لق ُ ُخ

اءِ   *** ق الم  )٢( فتعلمت من ُحسن ُخل

  :ونتج عنه اإليقاع التالي) ٥، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -١٧ 

اعلن  اعلن متف تفعلنمتف تفعلن   ***مس تفعلن مس اعلن مس متف

لت ط إن ردي أو إنص ان يبس
ا

يس   *** ه ل ا من ي األرض باع ف
)٣(

  :ونتج عنه اإليقاعات التالية) ٦، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٨  

تفعلن اعلن مس اعلن متف تفعلن   ***متف اعلن مس تفعلن متف مس

مٍ  ٍت ُمعل ل بي نك ك اِء الُمعجِب   ***وأللبس م بالثن  )٤(ُيسدى ويلُح

  )ب

تفعلنم اعلن مس اعلن متف ل   ***تف اعلن متفع تفعلن متف مس

ه اً أجرام ك ُملقي وى ب ئن ث اب   ***ول د أص وب لق يف الخط ض
)(اً

  )جـ

تفعلن اعلن مس اعلن متف تفعل   ***متف اعلن مس تفعلن متف مس

ا ا يطوي ذا لكيم ا تب اِر   ***وكأنم راً من األخب  )٦(عن ناطِس خب

  )د

اعلن اعلن متف ن متف ن  ***فعل اعلن فعل تفعلن متف  مس

                                                 
 . ٤٠٦ص  ١الديوان مج)١(

 .٢٩ص  ١الديوان مج)٢(

 .٤١٢ص  ٢الديوان مج)٣(

 .٢٦٠ص  ١الديوان مج)٤(

 ٣٧٨ص  ٢الديوان مج)٥(

 .٢٠٧ص  ٢الديوان مج) ٦(



أبي ه ب نت ل أبى وإن َحُس  )١(ومن ليس يعرُف غير ما أربي  ***ب

  )هـ

ن اعلن فعل اعلن متف نْ   ***متف اعلن فعل تفعلن متف  مس

ا ل بھ نه فج ْت محاس ظُ   ***برع فه لف وم بوص ن أْن يق  )٢( م

  )و

نْ  اعلن فعل اعلن متف ن  ***متف اعلن فعْل تفعلن متف  مس

ىِ  دودِه قتل ب بص غلى  ***ُمتطل ه ُش ِن وجھ رد المحاس  )٣( ف

  :ونتج عنه اإليقاعات التالية) ٦، ٥، ٣(تغيير التفعيالت رقم  )أ-١٩

تفعلن اعلن مس اعلن متف اعلن   ***متف تفعلن متف تفعلن مس مس

ھدٍ  ى مش اجلوا ف ال نس ربُ   ***وإذا الرج نھم أو ُمغ ريح رأى م  )٤( فُم

  )ب

اعلن مت تفعلنمتف اعلن مس ْل   ***ف تفعلن متفاع اعلن مس متف

و مازجت  يِم التى ل اً   ***وحالوة الش اد ظريف  )٥(ُخلق الزمان الفدم ع

  )جـ

تفعلن اعلن مس اعلن متف تفعلن   ***متف اعلن مس تفعلْ متف  مس

رةٌ وأرى  ا فت د علتھ ي     ***الصحيفة ق ا األرواُح ف رت لھ فت

ا )٦(األ
  
  )د

اعل لمتف اعلن متفاع لْ   ***ن متف تفعلن متفاع اعلن مس  متف

                                                 
 .١٦٤ص ٤الديوان مج ) ١(

 .٢٣٣ص ٤الديوان مج ) ٢(

 .٢٥٧ص  ٤الديوان مج) ٣(

  .١٣٤ص ١الديوان مج ) ٤(
  . ٣٧٨ص  ٢الديوان مج ) ٥(
  .  ٢٨١ص٣الديوان مج) ٦(



دا وت حمي د عف ع لق ل الجمي ذاك شھيداً   ***طل  )١(وكفر على ُرزئى ب

  ) هـ

ن اعلن فعل اعلن متف نْ   ***متف تفعلن فعل اعلن مس  متف

درُر وعي ال ر دم ت فغي رُ   ***َحَل زان والفك ري األح  )٢(ولغي

  )و

ن اعلن فعل اعلن متف ا  ***متف نْ متف اعلن   فعل  علن   متف
راً ورِھم أثي ين ظھ ت ب َ   ***فترل ربا َن والض روك الطع  )٣(فق

  :ونتج عنه اإليقاعات التالية) ٦، ٥، ٤(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢٠

اعلن  اعلن متف اعلنمتف تفعلن   ***متف تفعلن مس تفعلن مس مس

نْ  م يك وال ول ق والن ُب الخالئ ن  ***تع رِض م تريح الِع م  بالمس ل
)٤(

  )ب

اعلن اعلن متف اعلن متف لْ   ***متف تفعلن متفاع تفعلن مس  مس

ه د وخلف ى يزي ام أب وا أم دا   ***ومش يات وئي د الراس ياً يھ  )٥(مش

  )جـ

اعلن اعلن متف اعلن متف تفعلن    ***متف تفعلن مس تفعلن مس  مس

ب وس إذا الكواك ر النف وق
ق

 )٦(داً أردين ِعفريت الوغي المري  ***

  
 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: رابعا

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة التالية) ٤، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  )أ-١

                                                 
  .٤٠٥ص١الديوان مج) ١(
  .٣٥٤ص٤الديوان مج) ٢(
  .٣٢١ص٢يوان مجالد) ٣(
  .١٠٤ص ١الديوان مج)٤(
  .٤١٦ص١الديوان مج) ٥(
  .٤١٥ص ١الديوان مج) ٦(



تفعلن تفعلن مس تفعلن مس اعلن   ***مس اعلن متف تفعلن متف مس

ھم وٌم أحضرت أعراض ه ق بُ   ***يفدي واك ُمغي ب والن وء المعاي  )١(س

  )ب

تفعلن   تفعلن مس تفعلن   ***مس تفعالتنمس  م

ـ مي ففي ى جس ْر إل بُ   ***وانظ ُب العجي ى العج ماحلَّ ب  )٢( ـ

  )جـ

تفعلن   تفعلن مس تفعالتن  ***مس تفعلن مس  مس

ذا ذا ك ن ھ م يك و ل وتٌ   ***ل ل م ا قي  )٣(راُق فِ أو م

  :يونتج عنه اإليقاع التال) ٥، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٢

تفعلن تفعلن مس تفعلن مس اعلن   ***مس تفعلن متف اعلن مس متف

ب ي بالموك د ألحقتن َّ وق ا ك   ***أم بعي إلي ن ض ددَت م وم

)٤(ك
  :ونتج عنه اإليقاعات الستة التالية) ٦، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

تفعلن تفعلن مس تفعلن مس تفعلن   ***مس اعلن مس اعلن متف متف

ايجني  ب أِق   ***جناة النحِل من أعلى الرُّ دير المت زھراً ويشرٌع في الغ
)(

  )ب

تفعلن تفعلن مس تفعلن مس ْل   ***مس اعلن متفاع اعلن متف متف

دما ددا بع الم أب ك اإلس ى ب اللِ   ***أمس اق ِھ ته ُمح ْت بشاش  )٦(محق

  
  )جـ

                                                 
  .١٣١ص  ١الديوان مج) ١(
  . ١٧٣ص ٤الديوان مج) ٢(
  .٢٤٠ص  ٤الديوان مج ) ٣(
  .٢٦٠ص  ١الديوان مج) ٤(
  .٤٢٠ص  ٢الديوان مج) ٥(
  .١٤٤ص  ٣الديوان مج) ٦(



لْ  تفعلن متفاع تفعلن مس لْ   ***مس اعلن متفاع اعلن متف  متف

ت آلِ  آل ر م ِرك ش ور الش يالِ   ***أم ط وص د تخم رَّ بع  )١(وأق

  )د

تفعلن تفعلن مس تفعلن مس تفعْل   ***مس اعلن مس تفعلن متف مس

هُ  ِه إال أن ي ركني راً بن ارِ   ***مك ى شفير ھ  )٢(وطد األساس عل

  )هـ

نْ  تفعلن فعل تفعلن مس نْ   ***مس اعلن فعل اعلن متف  متف

ا برت لھ و ص ٌل ل ك خي ا  ***وافت ا نھب ي الوغ ك ف بن روح  )٣(لنھ

  )و

نْ  تفعلن فعل تفعلن مس نْ   ***مس اعلن فعل اعلن متف  متف

ي ا ألق دري لم و ت ا  ***وهللا ل اوز الحقَّ ت أن تتج  )٤(لحرج

  :ونتج عنه اإليقاع التالي) ٥، ٤، ٢، ١( تغيير التفعيالت رقم) -٤

تفعلن  تفعلن مس اعلنمس تفعلن   ***متف تفعلن مس اعلنمس  متف

قُ   ***زوجت أمرى بالسعود فأصبحت  ِمنه الُنحوس والنكُد وھى طوالِ
)(

  :التالية الثالثةونتج عنه اإليقاعات ) ٦، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ -٥

تفعلن  تفعلن مس اعلنمس تفعلن   ***متف تفعلن مس اعلن مس متف

ةً  ك غريب ا رضت في الى إذا م ي م  ***ق ٍة ف ودِ جاءت مجئ نجيب  )٦( ق

  
  
  )ب

                                                 
  .١٣٢ص  ٣الديوان مج) ١(
  .١٩٩ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .٣٢٢ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٢٤٤ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٤٥٣ص  ٢الديوان مج) ٥(
  .١٣٧ص ٢الديوان مج ) ٦(



اعلن تفعلن متف تفعلن مس ْل   ***مس اعلن متفاع تفعلن متف مس

ةٌ  امرىَّ قبيل ِد للس م يك و ل واِر   ***ل ر خ م بغي ار عجلھ ا خ  )١(م

  )جـ

اعلن تفعلن متف تفعلن مس تفعْل   ***مس اعلن مس تفعلن متف مس

رجٍ  ؤمنين بزب ر الم ادي أمي ة  ***ص ي طي ُة الشجاِع الضاري ف  حم
)٢(

  :التالية الثالثةونتج عنه اإليقاعات ) ٦، ٥، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٦

تفعلن  تفعلن مس اعلنمس تفعلن   ***متف اعلن مس تفعلنمتف  مس

م   ***صلب إذا اعوج الزمان ولم يكنْ  ن ل ِب م لب الخط ين ُص ليل
)٣(لُ

  ) ب

اعلن تفعلن متف تفعلن مس تفع  ***مس تفعلن مس اعلن مس  لْ متف

ارِ   ***  ما كان لوال فُحُش غدرِة خيذٍر اُم فج ي اإلسالم ع ون ف  )٤(ليبل

  )جـ

اعلن تفعلن متف تفعلن مس تفعل  ***مس تفعلن مس اعلن مس  متف

اِق أصابةُ  يض الِّرق ٌو من الب والِ   ***مح ن األح و م اه ال مح  )٥(فعف

  :يونتج عنه اإليقاع التال) ٤،٥، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) -٧

تفعلن اعلن مس تفعلن متف اعلن   ***مس تفعلن متف تفعلن مس مس

ا د فم داً وال تبع دن أب د   ***ال تبع ا بأباع ك الخضر الُرب  )٦(أخالق

  :ونتج عنه اإليقاعات األربعة التالية) ٦، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٨

تفعلن اعلن مس تفعلن متف تفعلن  ***مس اعلن مس تفعلن متف  مس

                                                 
  .٢٠٦ص  ٢الديوان مج) ١(
  .١٩٩ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .١٠٣ص  ١الديوان مج) ٣(
  .٢٠٢ص  ٢الديوان مج) ٤(
  .١٤١ص  ٣الديوان مج) ٥(
  .٤٠٢ص  ١الديوان مج) ٦(



رى ُت ردة وأخ رى   ***ثجمأرض مص ت وأخ ى رزق ا الت منھ
ُ)١(

  ) ب

تفعلن  اعلن مس تفعلنمتف تفعلن   ***مس تفعلْ مس اعلن مس  متف

يھم ا ُتلق ك إنم ْم بأن ار  ***واعل  )٢(في بعض ما حفروا من اآلب

  )جـ

ن اعلن فعل تفعلن متف نْ   ***مس اعلن فعل تفعلن متف  مس

بقْت ا س فون نقابھ و تكش رُ   ***ل ا البش ى بينھ نكم إل  )٣(ِم

  )د

ن اعلن فعل تفعلن متف نْ   ***مس اعلن فعل تفعلن متف  مس

ـ اِن بأن د الزم أن ي َ   ***داٌر ك ا ا كتب رت بھ ي نش ـواع البل  )٤(ـ

  :ونتج عنه ثمانية إيقاعات هى) ٦، ٥، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ- ٩

تفعلن  اعلن مس تفعلنمتف اعلن م  ***مس تفعلنمتف تفعلن مس  س

دِ  اٍد مرش ان ھ ا بلس دِ   ***داع دع ي مرق د ف زم ھاج اب ع  )٥(فأج

  )ب

تفعلن اعلن مس تفعلن متف لْ   ***مس تفعلن متفاع اعلن مس  متف

ا وافي ربھ ة الق ذھا مثقف ودِ   ***ُخ ر كن اِء غي وابغ النَّعم  )٦(لس

  )جـ

تفعلن اعلن مس تفعلن متف تفعلْ   ***مس تفعلن مس اعلن مس  متف

ا مر القن دجج ُس ل م ن ك ربال  ***تجمل ن الس ى م ه أول  )٧(بإھاب

                                                 
  .١٩٥ص  ٣الديوان مج) ١(
  .٢٠٦ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .٣٥٤ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٣٢٠ص ٤الديوان مج) ٤(
  .١٣٦ص  ٢الديوان مج) ٥(
  .٣٩٧ص  ١الديوان مج) ٦(
  .١٣٧ص  ٣الديوان مج) ٧(



  
  ) د

تفعل اعلن مس تفعلن متف اعلنْ   ***مس تفعلن متف اعلن مس  متف

دار ة المق ذر جول ت بخي وار  ***جال ان دار ب ه الُطغي  )١(فأحل

  )هـ

تفعْل اعلن مس تفعلن متف تفعلْ   ***مس تفعلن مس اعلن مس  متف

دنيِة الو ع الش ا موض اءي راءِ   ***جن ارع اإلدالج واإلس  )٢(ومص

  )و

ن اعلن فعل تفعلن متف ن   ***مس تفعلن فعل اعلن مس متف

هِ  دى عزيمت ان ي لَّ الزم هُ   ***غ الٍق قدم ن ح ه م وت ب  )٣(وھ

  )ز

ن اعلن فعل تفعلن متف نْ   ***مس تفعلن فعل اعلن مس  متف

ق دٍة فُن لُّ خري ه ك ام أو ح  ***إذ في ي إْن ھ ذر الفت اُع  )٤(ب

  )ح

اعلن اعلن متف تفعلن متف نْ   ***مس تفعلن فعل اعلن مس  متف

دي ي لح ىَّ ف داك عل ت ي دىِ   ***غط دى َبع د الم ا ُم ت م  )٥(وبقي

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة التالية) ٦، ٥، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٠

اعلن اعلن متف تفعلن متف تفعلن   ***مس تفعلن مس تفعلن مس مس

ا إن اء فإنن رف اإلخ د مط دِ   ***ُيك اء تال ي إخ رى ف دو ونس  )٦(نغ

  )ب
                                                 

  .١٩٨ص  ٢الديوان مج) ١(
  .٧ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٥٤٠ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٣٢٠ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .١٩٢ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٤٠٢ص  ١الديوان مج) ٦(



اعلن اعلن متف تفعلن متف ل  ***مس تفعلن متفاع تفعلن مس  مس

ل ى عل يٍة عل لِّ معص ْن ك ِم
ال

ريداً   *** ه ش وم من ت الن داً يبي  )١(وخ

  )جـ

اعلن اعلن متف تفعلن متف تفعْل   ***مس تفعلن مس تفعلن مس مس

ا ألقي النصيف ه المھ ي  ***فأنت خاذل و الالھ الى ولھ ٌة الخ  )٢(أّمني

  :التالي ونتج عنه اإليقاع )٥، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -١١

اعلن  تفعلنمتف تفعلن مس تفعلن  ***مس تفعلن مس اعلن مس  متف

تكى و تش م ل كاةٌ بك ك مش ى تل تظلمِ   ***ھ ا ت و أنھ ة ل  )٣(مظلوم

  :ونتج عنه اإليقاعات األربعة التالية) ٦، ٤، ٣، ٢(م تغيير التفعيالت رق) أ-١٢

اعلن  تفعلنمتف تفعلن مس تفعلن   ***مس تفعلنمس اعلن مس  متف

ب ي راغ دت ف ودة ال زھ دٍ   ***وم  )٤(يوماً وال ھي رغبت في زاھ

  )ب

تفعلن تفعلن مس اعلن مس لْ   ***متف اعلن متفاع تفعلن متف  مس

ه ٌر إن ألقت وھر نث ى ج وداً بالش  ***ھ داً أو عق  )٥(عر صار قالئ

  )جـ

اعلن  تفعلنمتف تفعلن مس تفعلن   ***مس تفعلْ مس اعلن مس  متف

م دنيا ھ ي ال ار ف ل الن ذاك أھ ارِ   ***وك ل الن لَّ أھ ِة ُج وم القيام  )٦(ي

  )د

ن تفعلن فعل اعلن مس نْ   ***متف اعلن فعل تفعلن متف  مس

                                                 
  .٤١٢ص  ١الديوان مج) ١(
  .٣٤٥ص  ٣الديوان مج) ٢(
  .٢٠٠ص ٣الديوان مج) ٣(
  .٤٠٤ص ١الديوان مج) ٤(
  .٤٢١ص ١الديوان مج) ٥(
  .٢٠٤ص ٢الديوان مج) ٦(



ا حملت دموَع   ***ورزقُت منك العطف م ى وجديعينى ال  )١(ودام ل

  
  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة التالية) ٦، ٥، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٣

تفعلن تفعلن مس اعلن مس تفعلن  ***متف تفعلن مس اعلن مس  متف

ا ل لقحتھ رِب حائ ُربَّ ح دِ   ***ول ين المول ل ح ن قب ا م  )٢(ونتجتھ

  ) ب

تفعلن تفعلن مس اعلن مس اعلن مس  ***متف لْ متف  تفعلن متفاع

ةٌ  ائى  ***وإلى ابن حسان اغتدت بى ھم ي وإخ ه خلت ت علي  )٣(وقف

  )جـ

تفعلن تفعلن مس اعلن مس تفعلْ   ***متف تفعلن مس اعلن مس  متف

ذى النجم ال ين ب اه باألفش رداِء   ***فرم دع ال دجي ص دع ال ص

ال )٤(ال
  :اعات الثالثة التاليةونتج عنه اإليق) ٦، ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٤

اعلن تفعلن متف اعلن مس تفعلن   ***متف تفعلن مس تفعلن مس مس

ى م إنك ُدفت ل ن الجھ اردِ   ***أعلى يا ب زالل الب راً في ال  )٥(سما وخم

  )ب

اعلن تفعلن متف اعلن مس لْ   ***متف تفعلن متفاع تفعلن مس  مس

هِ  ًة   ***وإذا سرحًت الطرف حول قباب َق إال نعم م تل وداً ل  )٦(وحس

  ) جـ

اعلن تفعلن متف اعلن مس تفعلْ   ***متف تفعلن مس تفعلن مس  مس

                                                 
  .١٩٢ص ٤الديوان مج) ١(
  .١٣٨ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .٣٥ص  ١الديوان مج) ٣(
  .١٣٤ص ٣الديوان مج) ٤(
  .٤٠١ص ١مجالديوان ) ٥(
  .٤١٩ص ١الديوان مج) ٦(



ك نكمُ  مل ة م ار الخالف دا ج ارِ   ***غ ِظ الج ى بحف د أوص  )١(وهللا ق

  :ونتج عنه اإليقاعات األربعة التالية) ٦، ٥،  ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٥

اعلن  اعلن متف تفعلنمتف تفعلن   ***مس تفعلمس تفعلنمس  ن مس

ي خر ف ع الص ا مت ت كم متع
ث ا

ه مغربُ   ***  )٢(داٍج كأنَّ الصبحي في

  )ب

تفعلن اعلن مس تفعلن متف ْل   ***مس تفعلن متفاع تفعلن مس مس

ه ت ل ا كان جاعة إنھ بس الش دوداً   ***ل با ول  )٣(قدماً نشوغاً في الصَّ

  )جـ

تفعلن اعلن مس اعلن متف تفعلن مس  ***متف تفعلن مس  تفعلْ مس

ه ن مدح اً م ب غرائب ى الغري تكراهِ   ***آلب د وال اس ر تعقي ي غي  )٤(ف

  )د

ن اعلن فعل اعلن  متف ْن   ***متف تفعلن فعل تفعلن مس مس

ألْت د م ا وق اُح بھ رغ الوش َ   ***ف ا ال والقلب وى الخلخ ا الش  )٥(ِمنھ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير خمسة تفعيالت: خامسا
  :ونتج عنه اإليقاع التالي) ٤،٥، ٢،٣، ١(الت رقم تغيير التفعي -١

تفعلن م تفعلن مس تفعلن  ***تفعلنسمس تفعلن مس اعلن مس  متف

ى ا مض ده فيم اٌر ج دي كن قِ   ***أھ اه ليلب في أب ل واستص  )٦(للِمث

  :ونتج عنه اإليقاعات األربعة التالية) ٦ ،٤، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  )أ-٢

تفعلن تفعلن  مس تفعلن مس تفعلن  ***مس اعلن مس تفعلن متف  مس

                                                 
  . ١٩٨ص  ٢الديوان مج) ١(
  .١٣٠ص  ١الديوان مج) ٢(
  .٤١٧ص  ١الديوان مج) ٣(
  .٣٤٧ص  ٣الديوان مج) ٤(
  .٣٢٠ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٤١٣ص  ٢الديوان مج) ٦(



ةٍ  ن فرق ٍة م ٍة منتوج ا واجبُ   ***أو لوع ىَّ فيھ موع عل دُّ  )١(حق ال

  )ب

تفعلن تفعلن مس تفعلن  مس اعلن م  ***مس تفعلن متف لْ اتفمس  ع

ةٍ  ٍة نجدي ن نبع ْن م م تك و ل وداً   ***ل ودك ع ت ع ة لظنن  )٢(علوي

  
  )جـ

تفعل تفعلن مس تفعلن  مس تفعلْ   ***نمس اعلن مس تفعلن متف  مس
ً ا اَب بيض رى اإلحس ا إن ت م
اً

وداَ   *** ا ُس رى المناي ُث ت  )٣(إال بحي

  )د

ن تفعلن فعل تفعلن  مس نْ   ***مس اعلن فعل تفعلن متف  مس

ةٌ  اني ُمعلق ي بكتم دِّ   ***نفس ِة الصَّ وى ومخاف ين الن  )٤(ب

  :ونتج عنه اإليقاعات األربعة التالية) ٦ ،٥، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

تفعلن تفعلن مس تفعلن  مس اعلن   ***مس تفعلنمتف تفعلن مس  مس

ولة ًه معس م أخالق ت لك مُ   ***كان ٌح علق ى ِمل ا وھ  )٥(فتركتموھ

  )ب

تفعلن تفعلن مس تفعلن  مس لْ   ***مس تفعلن متفاع اعلن مس  متف

دهِ  ِت عن ٍة  كان ْم نعم ا  ***ك ارِ  فكأنھ ٍة وإس ي غرب  )٦(ف

  ) جـ

تفعلن تفعلن مس تفعلن  مس تفعْل   ***مس تفعلن مس تفاعلن مس مس

                                                 
  .١٧٦ص  ١الديوان مج) ١(
  .٤١٣ص ١الديوان مج) ٢(
  .٤١٧ص ١الديوان مج) ٣(
  .١٩٢ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٢٠٠ص  ٣الديوان مج) ٥(
  .١٩٨ص  ٢الديوان مج) ٦(



ت راً أطبق اء بك راءِ   ***أو درةٌ بيض ٍه حم ى ياقوت بالً عل  )١(ح

  )د

ن تفعلن فعل تفعلن  مس نْ   ***مس تفعلن فعل اعلن مس  متف

ة إْذ اك الھزيم ً   ***هللا أعط ذبا ردي ج باب ال ذبتك أس  )٢(ج

  
  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة التالية) ٦، ٥، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

تفعلن  تفعلن  مس اعلنمس تفعلن   ***متف تفعلن مس تفعلنمس  مس

ك ب خيم ن طي ا م ج لن وانض
ًة نف

ا توھبُ   *** ت األخالق مم  )٣(إن كان

  )ب

اعلن تفعلن متف تفعلن  مس تفعلن   ***مس تفعلن مس لمس  متفاع

 ً ا دودا  ***راحت غواني الحر عنك غواني ارًة وص اً ت بس نأي  )٤(يل

  ) جـ

اعلن تفعلن متف تفعلن  مس تفعلْ   ***مس تفعلن مس تفعلن مس  مس

ميره ق ض ا هللا ش ى إذا م ر واإلصرارِ   ***حت تكن الكف  )٥(عن مس

  :ثالثة التاليةونتج عنه اإليقاعات ال) ٦،  ٤،٥، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٥

تفعلن اعلن مس تفعلن  متف تفعلن  ***مس اعلن مس تفعلن متف  مس

ت ٌز حلق ه وأج ت ب ُد ُحبي ٍلٍ◌ مغرب  ***ًحم اء لي ه عنق ن دون  )٦(م

  )ب

تفعلن اعلن مس تفعلن  متف لْ   ***مس تفعلن متفاع تفعلن مس  مس

                                                 
  .٢٢ص ١الديوان مج) ١(
  .٣٢١ص ٤الديوان مج) ٢(
  ١٣٧ص  ١الديوان مج) ٣(
  .٤٠٨ص  ١الديوان مج) ٤(
  .١٩٩ص  ٢الديوان مج) ٥(
  .١٣٦ص  ١الديوان مج) ٦(



وُم ى الق الورع ابنت ان ب إْن ك
ل ُ ال

ر  *** ار الش التقُّقى ص يٌف أو ب
)١(اً   ) جـ

تفعلن اعلن مس تفعلن  متف تفعلْ   ***مس اعلن مس تفعلن متف  مس

ـ عبيھا الـ ا ص ا علويھ نديدا  ***بكريھ يبانيھا الصِّ نى ش  )٢(حص

  
  
  :التالية الخمسةونتج عنه اإليقاعات ) ٦، ٤،٥، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٦

اعلن تفعلن  متف تفعلن مس تفعلن  ***مس تفعلن  مس تفعلنمس  مس

ى ى البل د أمس اًء ق ٍة عجم ربِ   ***لمدين اِن المع اً باللس ا خطيب  )٣(فيھ

  )ب

تفعلن تفعلن مس اعلن مس لْ   ***متف اعلن متفاع تفعلن متف  مس

ه اٍق روُع ك ب دٍر في ُل ص ا  ***ومقي ان مخوف ه ثغٌرلك و أن  )٤(ل

  )جـ

تفعلن تفعلن مس اعلن  مس تفعل  ***متف تفعلن مس تفعلْ مس  ن مس

ي ا رق بابه لم ه أس ت ب الٍ   ***قُطع ل والفي ين الفي الطرف ب  )٥(ب

  ) د

ن تفعلن فعل اعلن  مس نْ   ***متف تفعلن فعل تفعلن مس  مس

دي ت ي و وقف ي ل د أران م   ***ولق ي األرض ل ھرين أرم ش

ُ )٦(أ
  )هـ

                                                 
  .٣٨٨ص  ٢الديوان مج) ١(
  . ٤١٢الديوان مج ص) ٢(
  .٩٧ص ١الديوان مج) ٣(
  .٣٨٦ص  ٢لديوان مجا) ٤(
  .١٤٤ص  ٣الديوان مج) ٥(
  .١٦٥ص  ٤الديوان مج) ٦(



ن تفعلن فعل اعلن  مس ن  ***متف تفعلن فعل تفعلن مس  مس

ى ا ريت تغش ً فس ا د مجترع ھبا  ***لبي زم والس ا الح العيِس منھ  )١(ب

 ً   :الناتجة عن تغيير التفعيالت الستاإليقاعات : سادسا
  )أ

تفعلن تفعلن مس تفعلن  مس تفعلن   ***مس تفعلن مس تفعلنمس  مس
ائالً ريد إال ن ع التص أبي م ذقِ   ***ت اً يُم اًء قراح ن م  )٢(إال يك

  )ب

تفعلن تفعلن مس تفعلن  مس فاعلْ   ***مس تفعلن مس تفعلن مس  مس

ه صيقلٌ  ف في م يل ا ل يف م قالِ   ***والس ع بص ك ينتف ه لم ن طبع  )٣(م

  ) جـ

تفعلن تفعلن مس تفعلن مس تفعلْ   ***مس تفعلن مس تفعلن مس  مس

ْن م يك ا ل رْت م األرض داٌر أقف ار  ***ف دَّ ك ال ٍم رب لتل ن ھاش  )٤(م

  ) د

تفعلن  تفعلن  مس نمس ت  ***فعل اعلن مس نفعلن متف  فعل

ه ي مودت راً ف ت عش ب  ***قرطس رعِة الطل ن س ا م ي مثلھ  )٥(ف

  )هـ

ن تفعلن فعل تفعلن  مس ن  ***مس اعلن فعل تفعلن متف  مس

ا واك فم ي ھ قياً ف ارحم ش ه  ***ف ي وإن اعتقت ً  ِيبغ ا  )٦( ِعتق

  ) و

                                                 
  .٣٢٣ص ٤الديوان مج) ١(
  .٤٠٧ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .١٤٥ص  ٣الديوان مج) ٣(
  .٢٠٩ص  ٢الديوان مج) ٤(
  .١٦٤ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٢٤٤ص  ٤الديوان مج) ٦(



تفعلن  تفعلن  مس نمس تفعلن  ***فْعل تفعلن مس ن مس  فعْل

حبي قف حباص تكم ص ً   ***وا ملي ا ا نحب امن ربعھ وا الن  )١(فاقض

 ً   :اإليقاع الناتج عن سالمة التفعيالت الست: سابعا

اعلن اعلن متف اعلن متف اعلن   ***متف اعلن متف اعلن متف متف

ه و عطائ ديك ُحل ين ي ت ب ؤالهِ   ***فلقي رَّ س دى م ين ي ت ب  )٢(ولقي

  :ثانياً إيقاعات الخفيف
  .الناتجة عن تغيير تفعيلة واحدة اإليقاعات:أوالً 
  :عنها اإليقاع التاليونتج ) ١(تغيير التفعيالت رقم -١

اعالتن ن ف تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

وا ث حل داؤه حي لتان أع  )٣(في حديث من عزمِه مستفاض  ***ص

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٢

ن م اعالتنفعالت ن ف تفع ل اعالتن  ***س ن ف تفع ل ن مس  فعالت

الً  يب فض و رأى هللا أن للش د   ***ل ي الخل رار ف ه األب جاورت
)٤(اً

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٣(تغيير التفعيالت رقم  -٣

اعالتن ن ف تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ي ذا األوانِ  ا ف ت فين بٌ  أن د   ***غري ي الخل رار ف ه األب جاورت
)(اً

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٤(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

اعالتن ن ف تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ه اٌء يلي ري وم اء يج ي م ذوبُ   ***فھ رى ت ثس وأخ زاٍل تن  )٦(وع

  )ب
                                                 

  .٣٢٠ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٦٠ص  ٣الديوان مج) ٢(
  .٣١١ص  ٢ن مجالديوا) ٣(
  .١٦١ص ١الديوان مج ) ٤(
  .٢٩٣ص  ١الديوان مج) ٥(
  .٢٩١ص  ١الديوان مج) ٦(



ن تفع ل ن مس ن   ***فعالت ع ل ن متف فعالت

هلس ي بوج ن ُيلق دشِ   ***ت م ديث المخ  )١(للح

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٥(تغيير التفعيالت رقم  -٥

اعالتن ن ف تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

 ً ا اً طريق فحن دمع وم يس ل ي الِد◌َ   ***ك وٍق ت ه بش رى مزن  )٢(يمت

  :تاليونتج عنها اإليقاع ال) ٦(تغيير التفعيالت رقم  -٦

اعالتن ن ف تفع ل ن مس االتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ن ا ولك اه فيھ اٍل تلق لُّ ح َ   ***ك ذموما ٍة م ي حال ي ف يس يلق  )٣(ل

  
  
  

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلتين: ثانيا
  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٢، ١(تغيير التفعيلتين رقم  -١

اعالتن ن ف ع ل ن متف اعالتنف  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  عالت

اُل الخطوب  ***فإذا الخطب راث نال الندى والــ اال تن ه م ـبذل من  )٤(ـ

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٤، ١(تغيير التفعيلتين رقم  -٢

اعالتن ن ف تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

دعي  ***فدروب اإلشراك صارت فضاءً  الم ُي اٌء اإلس ً  وفض ا  )٥(ُدروب

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٥، ١(تغيير التفعيلتين رقم  -٣

اعالتن ن ف تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ـد اء الـ أن الِجلایر يجري بم قِ   ***وك اء العقي دھا وم ي خ  )١(رِّ ف

                                                 
  .٣٨١ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٣٥٦ص  ١الديوان مج ) ٢(
  .٢٢٨ص  ٣الديوان مج ) ٣(
  .٢٩٤ص ١الديوان مج) ٤(
  .١٦٣ص  ١الديوان مج) ٥(



  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٦، ١(تغيير التفعيلتين رقم  -٤

ن م اعالتنفعالت ن ف تفع ل اعالتن  ***س ن ف تفع ل ن مس  فعالت

الريحِ   ***وذارھا في الريح إن كنت ترجو ا ب  )٢(سير شعري في نعتھ

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٣، ٢(تغيير التفعيلتين رقم  -٥

اعالتن ن ف تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

يب ت ش ا رأي ي وم ات رأس ش
ال

 )٣(أس إال من فضل شيب الفؤادِ ر  ***

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٤، ٢(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-٦

اعالتناف ن ف ع ل اعالتن  ***عالتن متف ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ا وال أال نجيب جايا الطُّ ن س َ   ***م وبا ٍة أن تص ن مقل واٌب م  )٤(فص

  
  )ب

نتعالتن ماف ع ل ن اف  ***ف ع ل عالتن متف

اكمٌ  بر ح ن الص ى م ي  ***ل ر مرتٍش وي غي ي الھ  )٥(ف

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٥، ٢(تغيير التفعيلتين رقم  -٧

اعالتناف ن ف تفع ل اعالتن  ***عالتن مس ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ف ديھا وأل ا ل يس م أل الع ھوبِ   ***فاس ھا السُّ ين أشخاص  )٦(ب

  :انالتالي انتج عنها اإليقاعون) ٦، ٢(تغيير التفعيلتين رقم  )أ-٨

اعالتناف ن ف ع ل اعالتن  ***عالتن متف ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ـ الحق يخطُب الخق واألشـ ر حقيقِ   ***قام ب الحقِّ غي  )٧(قي لعمرى ب

                                                                                                                                                         
  .٤٣٢ص ٢الديوان مج ) ١(
  .٣٣٣ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٣٥٧ص  ١مجالديوان ) ٣(
  .١٥٧ص  ١الديوان مج ) ٤(
  .٣٨١ص  ٤الديوان مج ) ٥(
  .١١٩ص  ١الديوان مج  ) ٦(
  .٤٣٨ص ٢الديوان مج) ٧(



  )ب

اعالتناف ن ف تفع ل اعالتن  ***عالتن مس ن ف تفع ل ن مس  فعالت

بٌ  ه عي ا في ن لن م يك ٌس ل وِة   ***مجل ي دع ا ف ر أن المِ غي  )١(األح

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٤، ٣(تغيير التفعيلتين رقم  -٩

اعالتناف ن ف تفع ل اعالتن  ***عالتن مس ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ـ ن يحـ وب ول ح الجن ه ري  )٢(ــمد صيُد الساھيِن حتى يحوما  ***حومت

  :انالتالي انونتج عنها اإليقاع) ٥، ٣(تغيير التفعيلتين رقم  )أ-١٠

اعالتناف ن ف تفع ل اعالتناف  ***عالتن مس ن ف ع ل  عالتن متف

اءٍ   )٣(من عناٍء ونضرٍة من شحوبِ   ***ُرب خفٍض تحت السرى وعن

  
  
  )ب

اعالتن ن ف تفع ل اعالتن مس اعالتناف  ***ف ن ف تفع ل  عالتن مس

ان ا إنس ام ي فتك األي وان  ***كش ت الھ ذى أھن ن لل  )٤(ال يك

  :ونتج عنها اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٦، ٣(ن رقم تغيير التفعيلتي) أ-١١

اعالتن ن ف تفع ل اعالتن مس ناف  ***ف ن فعالت ع ل  عالتن متف
يالً ت أك ِع كن روِّ رٍّ لل ي مك َ   ***ف ريبا ةِّ وش ي ظل ا ف  )٥(للمناي

  )ب

اعالتن ن ف تفع ل اعالتن مس االتناف  ***ف ن ف ع ل  عالتن متف

زٍ  ة عج ب خط ا التثوي و رأين بِ    ***ل فعنا اآلذان بالتثوي ا ش  )١(م

                                                 
  .٢٦٢ص ٤الديوان مج ) ١(
  .٢٢٩ص ٣الديوان مج ) ٢(
  .١١٩ص  ١الديوان مج ) ٣(
  .٤٣٣ص  ٤الديوان مج ) ٤(
  .١٦٤ص  ١الديوان مج ) ٥(



  )جـ

االتن ن ف تفع ل اعالتن مس اعالتن م  ***ف نسف ن فعالت  تفع ل

 ً ا رى مھتوك ن أن ت ر م م أنف ك   ***رغ ت في ا عش ى م أو أرى ل
)٢(كاَ

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٥، ٤(تغيير التفعيلتين رقم  -١٢

اعالتن ن ف تفع ل اعالتن مس ع  ***ف ن متف اعالتن فعالت ن ف  ل

ر ي من الُح ك التالق ى في ال من راقٌ   ***ن اُل الفِ ْن ين م يك ا ل ِة م  )٣(!ق

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٤(تغيير التفعيلتين رقم  )أ-١٣

اعالتن ن ف تفع ل اعالتن مس اعالتن  ***ف ن ف ع ل ن متف  فعالت

ـ الحزن في  ***أنت دون الجالء أنسى وإن كنـ داً ف ت بعي بُ ـ  )٤(ك قري

  )ب

اعالتن ن ف تفع ل اعالتن مس االتن  ***ف ن ف تفع ل ن مس  فعالت

يبِ  يٍن ووادي نس ي ع وبِ   ***أى مرع ي ملح ام ف ه األي  )٥(لحبت

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٥(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-١٤

اعالتن ن ف تفع ل اعالتن مس ن  ***ف ن فعالت ع ل ن متف  فعالت

عٍب كُ  ل ش بٍ ك ه آل وھ تم ب بِ   ***ن لِّ أدي عُب ك عبي وش و ش  )٦(فھ

  )ب

اعالتن ن ف تفع ل اعالتن مس االتن  ***ف ن ف ع ل ن متف  فعالت
داً ت زن د هللا أوري ا أب عب الدِ   ***ي م اإلص ان دائ دي ك ي ي  )٧(ف

  :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالت: ثالثاً◌ُ 

                                                                                                                                                         
  .١٢٦ص ١الديوان مج ) ١(
  .٤١١ص  ٤ان مج مج الديو ) ٢(
  .٤٠٥ص  ٤الديوان مج ) ٣(
  . ١٥٦الديوان مج ص ) ٤(
  .١١٦ص  ١الديوان مج ) ٥(
  .١٢٤ص  ١الديوان مج ) ٦(
  .٣٥٩ص ١الديوان مج ) ٧(



  :نتج عنها اإليقاع التاليو ) ٣، ٢، ١(رقم  التفعيالتتغيير  -١

ن ع فعالت ن متف اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ـ ى دمـ واُّ عل ر الصبر والس ت   ***حج ب فأن دي فاذھ ـعى ووج ـ
ُ ال )١(الط

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٣، ٢، ١(رقم  التفعيالتتغيير ) أ-٢

ن ع ل ن متف اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

اٌمخُ  رٌق ورأى ُحس ق مش وبٌ   ***ل ٌح جن ذٌب وري  )٢(ووداه ع

  )ب

ع  ن متف نفعالت ن اعالتن مف  ***ل ع ل تف

ا ت وجھھ ا  ***فتأمل اتقنتي بكفَّھ  )٣(ف

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٥، ٢، ١(رقم  التفعيالتتغيير  -٣

اعالتن ن  ف ع ل ن متف اعالتن  ***فعالت ن ف ع ل اعالتن متف  ف

ه ا ـفعلي رُك األطـ الم ال أش ـالَل في لوعتي وال في نحيبيِ   ***لسَّ
)٤( 

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٦، ٢، ١(رقم  التفعيالتتغيير  -٤

اعالتن ن ف ع ل ن متف ن  ***فعالت ن فعالت تفع ل اعالتن مس  ف

اسٍ  ي أن دهُ ف ت بع دثانِ   ***وتخلف ى الح وني صبراً عل  )٥(ألبس

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٤، ٣، ١(م رق التفعيالتتغيير  -٥

ن تفع ل ن مس ن   ***فعالت ع ل ن متف فعالت

ـ د التمنـ اه بع دهِ   ***فعس ي لعب ـع يرث  )٦(ـ

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٥، ٣، ١(رقم  التفعيالتتغيير  -٦

                                                 
  .٤٠٥ص ٤الديوان مج) ١(
  .٢٩٤ص ١الديوان مج) ٢(
  .٢٣٧ص ٤الديوان مج) ٣(
  .١١٩ص  ١الديوان مج) ٤(
  .٤٣٥ص  ٤الديوان مج ) ٥(
  .١٨٣ص ٤يوان مجالد) ٦(



ن ن فعالت تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف ع ل اعالتن متف  ف

ك فأنس ام في ي األي ي   ***يفجعتن متي ف ى وعص ي اختالل ف

ا ط )١(إ
  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٥، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٧

اعالتن ن ف تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف ع ل ن متف  فعالت

ـ ه تنــ نھم ولكن ي ع يبِ   ***يتغط وَل المش ه نص ُل أخالق  )٢(ص

  :يقاع التاليونتج عنها اإل )٦، ١،٤(رقم  تغيير التفعيالت -٨

ن ن فعالت تفع ل ن مس اعالتن  ***فعالت ن ف ع ل اعالتن متف  ف

ـ ا استعـ ا لم وع   ***وقواف قد ضج منھ ا المرف ـمل فيھ ـ

ُ )٣(ال
  :انالتالي انونتج عنها اإليقاع) ٦، ٥، ١(تغيير التفعيالت رقم )أ -٩

ن ف تفع ل ن مس ن  ***عالتنافعالت ن فعالت ع ل اعالتن متف  ف

إذ ً ف ا بحن ُخرس اُم أص ا األي ً   ***ا م ا ام خطيب اِر ق ي الفخ اً ف  )٤(ُكظم

  
  )ب

اعالتن ن ف تفع ل ن مس االتن  ***فعالت ن ف ع ل اعالتن متف  ف

ل ا ب ل دون األخالءلھ ى   ***بخلي طفي عل احبي الُمص ص

ا )(أ
  :انالتالي انونتج عنها اإليقاع) ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -١٠

نماعالتن ف ن فعالت ع ل اعالتن  ***تف ن ف ع ل ن متف  فعالت

أ دھا الن ي وباع ا الُمن ً   ***قربتھ ا داً قريب ى بعي  )٦(ى فأضحت من

  )ب

                                                 
  .٥١ص ٤الديوان مج ) ١(
  .١٢٤ص  ١الديوان مج ) ٢(
  .٢٩٢ص ٢الديوان مج ) ٣(
  .١٧١ص  ١الديوان مج ) ٤(
  .٥٢ص  ٤الديوان مج ) ٥(
  .١٦١ص  ٤الديوان مج ) ٦(



ن ع ل اعالتن متف ن   ***ف ع ل ن متف فعالت

ـ ال وجـ ي خي ٌب عين فٌ   ***نص وِق واق ـھك بالش  )١(ـ

  :ليونتج عنها اإليقاع التا) ٥، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -١١

ن ن فعالت ع ل اعالتن متف اعالتن  ***ف ن ف ع ل اعالتن متف  ف

أ ة الت ديق قارع يب الص ن الصديِق الرغيبِ   ***ال ُتص ِب إال م  )٢(ني

  :انالتالي انونتج عنها اإليقاع) ٦، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم  )أ-١٢

ناف ن فعالت ع ل اعالتن م  ***عالتن متف نسف ن فعالت  تفع ل

ت م ٌة زعزع ـوقع ة قُسطنـ ور   ***دين ت بس ى ارتج طين حت ـ
)٣(

  ) ب

ن ن فعالت تفع ل اعالتن مس االتن  ***ف ن ف تفع ل اعالتن مس  ف

ـ ه الـ اً فقدت ان غائب ا ك يس م ودِ   ***ل اھد المفق اً كالش ـعيُن حق  )٤(ـ

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -١٣

ن فاف ع ل اعالتن  ***تنعالاعالتن متف ن ف ع ل ن متف  فعالت

ر اعَة األم وِت س ب الص ذاھ
الن

قِ   *** در الفني م ھ لَّ ث ى إذا ق  )٥(ـ

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٤

اعالتن ن ف ع ل اعالتن متف ن  ***ف ن فعالت تفع ل ن مس  فعالت

ا رِة الن ى كث ي عل ه الُعل ً   ***غربت  )٦(ِس فاضحى في األقربين جنيبا

  )ب

ن ن فعالت ع ل اعالتن متف االتن  ***ف ن ف تفع ل ن مس  فعالت

                                                 
  .٢٣٥ص  ٤الديوان مج ) ١(
  .١٢٥ص  ١الديوان مج ) ٢(
  .٤٣٦ص  ٢الديوان مج) ٣(
  .١٩ص  ٤الديوان مج ) ٤(
  .٤٣٦ص ٢يوان مج الد) ٥(
  .١٦٢ص ١الديوان مج ) ٦(



ـ ن اللھـ روق م ده ب ت بع ب  ***أخلب ن التثبي دٌر م ت ُغ و وجف  )١(ـ

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٥، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -١٥

اعالتن ن ف ع ل اعالتن متف ع   ***ف اعالتن متف نف ن فعالت  ل

ـ ذَّ الشـ ي بح اُد ُتبق اٍل تك ي لي ا من ـمس  ***ف لِ  ريحھ ً  البلي  )٢(شحوبا

  )ب

اعالتن ن ف ع ل اعالتن متف االتن  ***ف ن ف ع ل اعالتن متف  ف

ىَّ ذَّ حت ديُح والت ه الم اب في بيبا  ***ط ديار والتش ف ال اق وص  )٣(ف

  :التالي ونتج عنها اإليقاع) ٥، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -١٦

ن ن فعالت تفع ل اعالتن مس اعالتن  ***ف ن ف ع ل ن متف  فعالت

ز النظر الش ام ب أرتني األي ى   ***أْت ا ل ت وطرفھ ر وكان

ُ)٤(   :انالتالي انونتج عنها اإليقاع) ٦، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  )أ-١٧

ناف ن فعالت تفع ل ن م  ***عالتن مس نسفعالت ن فعالت  تفع ل

ن خنا م و أص معنا ل دھا لس َ   ***بع ا ك وجيب ام من وِب األّي  )٥(لِقل

  
  
  )ب

ن ن فعالت تفع ل اعالتن مس ن ف  ***ف تفع ل ن مس  التنافعالت

د كنت أھوي البيض الِحسان فق
أ

***   َ ا ا محجوب  )٦(ــبَح ُحبي عن غيرھ

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٥، ٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٨

                                                 
  .١١٨ص  ١الديوان مج ) ١(
  .١٦٥ص ١الديوان مج ) ٢(
  .١٦١ ١الديوان مج ) ٣(
  .٢٨٨ص ٢الديوان مج ) ٤(
  .١٦٦ص  ١الديوان مج ) ٥(
  .١٦٠ص  ٤الديوان مج) ٦(



اعالتن  نف ن فعالت تفع ل ن  ***مس ن فعالت ع ل اعالتن متف  ف

ـ ه إلـ واُء ل دَّ ي ال لَّ داٍء ُيرج َ   ***ك يبا ًة ومش ين ميت  )١(ال الفظيع

  )ل

ن ن فعالت تفع ل اعالتن مس االتن  ***ف ن ف تفع ل اعالتن مس  ف

رٍم ٍةِ◌ ق ُه بھم ر ِمن ق ھم امِ   ***ُنط ى األي أتى عل ْت وط  )٢(ثقل

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٦، ٥، ٤(قم تغيير التفعيالت ر  -١٩

اعالتن ن ف تفع ل اعالتن مس االتن  ***ف ن ف ع ل ن متف  فعالت

ى الً وھ َق جع تغيث البطري يس
تط

ِق؟  *** رق البطري لب إالَّ مبط  )٣(!ـ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: رابعا
  :ا اإليقاعات التاليةونتج عنه) ٤، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

ن مف نعالت ن فعالت ع ل ن مف  ***تف ن فسعالت  عالتناتفع ل

ـ ة بالوصـ ن القطيع اثبتي م ً   ***ف ؤادي صحيحا اردد ف  )٤(ـِل وإالَّ ف

  )ب

االتن ن ف ع ل ن متف اعالتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ريض ا إغ اك إنھ يضٌ  وآللٍ   ***وثناي رٌق وم وم وب  )٥(ُت

  
  )جـ

نفعال ع ل ن متف ن   ***ت ع ل ن متف فعالت

ُف راٌت عواط فُ   ***حس قاٌم ُموال  )٦(وس

  :ونتج عنها اإليقاعات التالية) ٤، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٢
                                                 

  .١٥٩ص ١الديوان مج) ١(
  .١٤٠ص ٣الديوان مج ) ٢(
  .٤٣٥ص  ٢الديوان مج ) ٣(
  .١٧٩ص  ٤ان مج الديو ) ٤(
  .٢٨٧ص  ٤الديوان مج ) ٥(
  .٢٨٦ص  ٤الديوان مج ) ٦(



ن ن فعالت ع ل ن متف اعالتناف  ***فعالت ن ف ع ل  عالتن متف

ـ ه وجـ تاُء ل عت والش د أنص َ   ***لق ا اً قطوب اةُ جھم راهُ الُكم ٌه ي  )١(ـ

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

ن ن فعالت ع ل ن متف ن  ***فعالت ن فعالت تفع ل اعالتن مس  ف

 ً ا ِة ُحزن دلت بالبشاش يفِ   ***وتب ِع ومص ي مرب ٍو ف َد لھ  )٢(بع

  )ب

ن ن فعالت ع ل ن متف االتن  ***فعالت ن ف تفع ل اعالتن مس  ف

ة ال عدت ُغرب عارِ س وى بُس اِم وإنج  ***ن وُع اإلتھ ي ط  )٣(ادِ فھ

  :ونتج عنها اإليقاعات التالية) ٥، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٤

اعالتن ن ف ع ل ن متف اعالتن  ***فعالت ن ف ع ل ن متف  فعالت

ـ ؤ الِعقـ ى لؤل دھا إل بْت خ َ   ***خض  )٤(ــد دماً أْن رأت شواتي خضيبا

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٤، ٢، ١(قم تغيير التفعيالت ر ) أ-٥

اعالتن ن ف ع ل ن متف ن  ***فعالت ن فعالت تفع ل ن مس  فعالت

ر داعٍ  ابتي غي واٌء إج ِب   ***فس ر ُمجي الفقر غي ائي ب  )٥(ودع

  )ب

ن ف ع ل ن متف االتن  ***عالتنافعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

وافي ور الق ه بح جرت كّف د التعريض  ***س ك عن  )٦(والتصريحِ  ل

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٥، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٦

اعالتن ن ف ع ل ن متف ن  ***فعالت ن فعالت ع ل اعالتن متف  ف

                                                 
  .  ١٦٥ص  ١الديوان مج ) ١(
  .  ٤٧٧ص ٤الديوان مج ) ٢(
  .٣٥٦ص ١الديوان مج ) ٣(
  .١٥٩ص ١الديوان مج) ٤(
  .١١٩ص ١الديوان مج) ٥(
  .٣٣٤ص  ٤الديوان مج) ٦(



ْت ه كان وُب أعفت ا الخط إذا م اَ   ***ف اً وُخطوب اه حوادث  )١(راحت

  ) ب

اعالتن ن ف ع ل ن متف ن فاف  ***فعالت ع ل  التناعالتن متف

الى ا المع ْت عليھ واٍن أب ادِ   ***وح َة األحق مىَّ َمطي  )٢(أن ُتس

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٧

ن م ن ففعالت تفع ل نس ن ف  ***عالت ع ل ن متف  عالتنافعالت

ْر ي الطَّ ٌح ف ال أفس ياٌء اآلم  )٣(ِف وفي القلِب من ضياِء البالدِ   ***وض

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٦، ٤، ٣، ١(يير التفعيالت رقم تغ -٨

ن ن فعالت تفع ل ن مس ن  ***فعالت ن فعالت تفع ل ن مس  فعالت

 ً جيا ىُّ ش و الخل راه وھ َ   ***فت قيما حيُح س و الص راه وھ  )٤(وت

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٥، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٩

ن فعال تفع ل ن مس نفعالت ن  ***ت ن فعالت ع ل اعالتن متف  ف

 ً ا ف إنَّ غرام أقالَّ التعني ِق   ***ف ر رفي ُق غي ون الرفي  )٥(أن يك

  
  
  )ب

ن ن فعالت تفع ل ن مس االتن  ***فعالت ن ف ع ل اعالتن متف  ف

ـ و يعـ وت أب ى يف اًء حت َ   ***وبق ا ا يعقوب نَّة أب ي ِس قوَب ف  )٦(ـ

  :التاليونتج عنها اإليقاع  )٦، ٤،٥، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١٠

                                                 
  .١٦٢ص  ١الديوان مج) ١(
  .٣٦٣ص  ١الديوان مج) ٢(
  .٣٦٠ص  ١ديوان مجال) ٣(
  .٢٢٧ص  ٣الديوان مج ) ٤(
  .  ٤٣٠ص ٢الديوان مج مج) ٥(
  .١٧٣ص  ١الديوان مج) ٦(



ن م ن فسفعالت ن ف  ***عالتناتفع ل ع ل ن متف  التنافعالت

ـ ادِق النُّطـ ام بالص ي األي ات واآلدابِ   ***فجعتن ي الَمكُرم ِق فت  )١( ـ

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -١١

ن ن فعالت ع ل اعالتن متف ن متف  ***ف اعالتنفعالت ن ف  ع ل

نَّ  الجالِد ولك ديَن ب ر ال َ   ***وعَّ  )٢( وَعُ◌وَر العدوَّ صارت شھوبا

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٢

ناف ن فعالت ع ل ن  ***عالتن متف ن فعالت تفع ل ن مس  فعالت

امِ  يب الثغ ا نس ي ي ك أبق انِ   ***ذنب د الِحس ناتي عِن َ  حس ا  )٣( ُذُنوب

  ) ب

ن ن فعالت ع ل ن متف االتن  ***فعالت ن ف تفع ل ن مس  فعالت

ـ ِف وتصدي ُة اللھي دھم فرج رواِد   ***ِعن زوار وال وِن ال ُق ظن  )٤(ـ

  :ت التاليةونتج عنها اإليقاعا) ٦ ،٣،٥، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٣

ناف ن فعالت ع ل ناعالتن مف  ***عالتن متف ن فعالت ع ل  تف

ا ا بعطاي لت دونھ ْت ناض وادِ   ***أن اِة ب ى الُعف داٍت عل  )٥(عائ

  
  
  )ب

ن ن فعالت ع ل ن متف ن فاف  ***فعالت ع ل  التناعالتن متف

ذ ه ُم رة وناِئل ي وف ا التق وبُ   ***م رة المغل ان إال ووف  )٦(ك

  )جـ
                                                 

  .٥١ص  ٤الديوان مج) ١(
  .١٦٣ص  ١الديوان مج ) ٢(
  .١٥٩ص  ١الديوان مج ) ٣(
  .٣٦٧ص  ١الديوان مج ) ٤(
  .٣٦٦ص  ١الديوان مج ) ٥(
  .  ٢٩٥ص  ١الديوان مج ) ٦(



االتن ن ف ع ل اعالتن متف ن  ***ف ن فعالت ع ل اعالتن متف  ف

وره ه ممط دون أرض رورهْ   ***إن َعب ا وض وٌع نباتھ ي ط  )١(فھ

  ) د

االتن ن ف ع ل اعالتن متف االتن  ***ف ن ف ع ل اعالتن متف  ف

اِض ن اإليم رًة م دلْت عب و الرِّ   ***ب دُّ وم ش األغراِض ي اَل ب  )٢(ح

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٤،٥، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٤

اعالتن ن ف ع ل اعالتن متف نفعال  ***ف ن فعالت ع ل ن متف  ت

رْ  ي م ات ف و م ره فل ل عم ً   ***فليط ا ات غريب ا لم اً بھ  )٣(ومقيم

  )ب

ن ف ع ل اعالتن متف ن ف  ***التنعاف ع ل ن متف  التنافعالت

لٍ  لِّ وص ي ك ك ف ي علي دْيكما  ***إن قلب ن خ دوٍد أرُق م  )٤(وص

  :تاليانونتج عنها اإليقاعان ال) ٦، ٤،٥، ٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٥

ن ن فعالت تفع ل اعالتن مس ن  ***ف ن فعالت ع ل ن متف  فعالت

 َ ا اَك جواب ل ُبك ألنھا واجع ً   ***فاْس ا االً ومجيب وَق س د الش  )٥(تج

  
  
  )ب

ن ن فعالت تفع ل اعالتن مس االتن  ***ف ن ف ع ل ن متف  فعالت

عن دَّ ْن أن َتُص ى م ْت أمض أن
َّ ال

اِض   ***  )٦(ـي إذا ما جددَت في اإلنب

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير خمسة تفعيالت: خامسا
                                                 

  .٣٦٥ص  ٤الديوان مج ) ١(
  .٣٠٨ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .  ١٦٢ص ١الديوان مج) ٣(
  .٢٤٧ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .١٥٧ص  ١الديوان مج) ٥(
  .٣١٦ص  ٢الديوان مج) ٦(



  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٥، ٤، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

ن ن فعالت ع ل ن متف ن  ***فعالت ن فعالت ع ل ن متف  فعالت

ـ م ينـ التالِد ول ھَر ب دَّ بق ال َ   ***س ا ىَّ تنوب ات حت تظِر النائب  )١(ـ

  )ب

ع ن متف االتن فعالت ن ف اعالتن  ***ل ن ف ع ل ن متف  فعالت

وِف ى الملھ ُة الفت ْت ُمقل ٍع ذروفِ   ***نطق يض دم ككْت بف  )٢(فتش

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٤، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

ن ن فعالت ع ل ن متف ن  ***فعالت ن فعالت تفع ل ن مس  فعالت

ا د ك راً فلق َم هللاُ جعف اً◌ً   ***َرح ان رحيم ھماً وك اً ش  )٣(َن أبي

  )ب

ن ن فعالت ع ل ن متف ن م  ***فعالت ن فسفعالت  التناتفع ل

ُن ُة والُحس القِ   ***ولك الظرُف والمالح ُب األرداِن واألخ  )٤(وطي

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٥، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

ن ن فعالت ع ل ن متف نفعال  ***فعالت ن فعالت ع ل ن متف  ت

د أن ن لق ا رأي بن م ئن ع ـول ً   ***ـ ا بن معيب تنكراً وع كرَن مس  )٥(ـ

  
  )ب

ن ن فعالت ع ل ن متف االتن  ***فعالت ن ف ع ل اعالتن متف  ف

و ِة منث ي البري د ف د المج ً   ***تج ا ده منظوم اه عن  )٦(راً وتلق

  :اعان التاليانونتج عنها اإليق) ٦، ٥، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤
                                                 

  .١٦٢ص  ١الديوان مج) ١(
  .٤٧٧ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .١٣٨ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٢٤١ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ١٦٠ص  ١الديوان مج) ٥(
  .٢٢٨ص  ٣الديوان مج ) ٦(



اعالتن ن ف ع ل ن متف ن  ***فعالت ن فعالت ع ل ن متف  فعالت
اً ودوداً اً وكلب قي طلي ً   ***فس ا الً وتميم اً ووائ  )١(ن وقيس

  )ب

اعالتن ن ف ع ل ن متف االتن  ***فعالت ن ف ع ل ن متف  فعالت

ْز ُع الُم ت أدم اً التق ٌن طالم اقِ   ***دم ُع العش ا وأدف  )٢(ِن عليھ

  :ونتج عنها اإليقاع التالي) ٦، ٥، ٤، ٣، ١(التفعيالت رقم تغيير  -٥

ن ن فعالت تفع ل ن مس االتن  ***فعالت ن ف ع ل ن متف  فعالت

ـ و أصخت ألقدْمـ رى أن ل ادِ   ***ولعم غينَة الُحس ي ض ـَت لحتف  )٣(ـ

  :ونتج عنها اإليقاعان التاليان) ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٦

ع  اعالتن متف نف ن فعالت ن  ***ل ن فعالت ع ل ن متف  فعالت

 ً يوفا اةُ س لت الوش دما أص ُر ِحَ◌دادِ   ***بع ي غي ي وھ  )٤(قطعت ف

  )ب

ناف ن فعالت ع ل ن م  ***عالتن متف افعالت ن ف ع ل  التنتف

نىَّ ِة ِس َى حداث يِ َعل مَّ علم ھوِر والتَّصريفِ   ***ُث دُّ  )٥(بصروِف ال

  
  

 ً   :تغيير التفعيالت الست اإليقاعات الناتجة عن: سادسا
  ) أ

ن ن فعالت ع ل ن متف ن م  ***فعالت نفعالت ن فعالت ع ل  تف

ـ ْل ج ارق ب يُب بالمف َب الَّش َ   ***َلِع ا راً ولُعوب أبكَي ُتماض دَّ ف  )٦(ـ

                                                 
  .٣١٣ص  ٢الديوان مج) ١(
  .٢٢٤ص  ٣الديوان مج) ٢(
  .٤٤٧الديوان مج ص ) ٣(
  .٤٤٨ص  ٤الديوا مج) ٤(
  .٣٦٣ص  ١الديوان مج) ٥(
  .٣٦٢ص ١الديوان مج) ٦(



  )ب

ن ن فعالت ع ل ن متف ن ف  ***فعالت ع ل ن متف  التنافعالت

ـ ر الَعْجـ ُت ُع ٍد نقض ى أْحم ْد◌ِ   ***وإل ر بروخ  )١(ـ

 ً   :اإليقاع  الناتج عن سالمة التفعيالت الست: سابعا

ن ن فعالت تفع ل اعالتن مس اعالتن  ***ف ن ف تفع ل اعالتن مس  ف

رُ  ف الخبي درى إال اللطي يس ي دورُ   ***ل ه الصُّ  )٢(أىُّ شيٍئ تطوي علي

 ً ريع: ثالثا   :إيقاعات السَّ
  :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيليتين: أوالً 
  :ونتج عنها اإليقاعات التالية) ٦، ٣(رقم لتفعيلتين تغيير ا) أ-١

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعلن   ***مس تفعلن ف تفعلن مس مس

انھا كُّ د ُس قاھا بع اقعِ   ***داٌر س ه الن مِّ ْن َس وى م  )٣(َصْرُف الن

  )ب

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس ن   ***مس تفعلن فعل تفعلن مس مس

ا وٍم كم لَّ ي اً ك زداُد طيب اِن في الغْرسِ   ***ت  )٤(يزداد إُصُن االب

  )جـ

ن تفعلن  َفْعل تفعلن  مس ن   ***مس تفعلن َفْعل تفعلن مس مس

رِ  ى الھج بٌر عل ى ص ن ل ْن أي ْخرِ   ***ِم ْن َص اَن ِم يِ ك و أن قلب  )٥(؟ل

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالت: ثانيا
  :عنها اإليقاعات الخمسة التالية ونتج) ٦، ٣، ١(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-١

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اع  ***م تفعلن ف تفعلن مس ن المس

ْـ  دي الـ ت وادى الن ىٍّ أن ا عل ات   ***أب ي المكرم أخوى ومغن ـ

)١(األ
                                                 

  .٤٧٧ص ٤الديوان مج) ١(
  .١٥٨ص  ١الديوان مج) ٢(
 . ٣٥١ص ٢الديوان مج ) ٣(

 .٢١٧ص  ٤الديوان مج ) ٤(

 .٢٠٥ص  ٤الديوان مج) ٥(



  )ب

اعلن تفعلن  ف تعلن  مس اعلن   ***مف تفعلن ف تفعلن مس مس

اعةً  تعبراً س اعتبروا واس رٌن ل  ***ف مع ق دَّ رادعِ فال وى الَّ  )٢(لج

  )جـ

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعلن   ***م تفعلن ف تفعلن مس مس

ٌد وى واح ُدنيا ھ ن ال ى م دِ   ***ول ى عن الواَح  )٣(يا ربَّ فاصفح ل

  )د

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس ن   ***م تفعلن َفْعل تفعلن مس مس

نْ  م يك ِد إذ ل ا بالّعھ ي الُبك اٌق وال عھ  ***وف بْر ميث  )٤(دُ للصَّ

  )هـ

ن تفعلن  َفْعل تعلن  مس ن   ***مف تفعلن َفْعل تفعلن مس مس

ْوالهُ ِرقَّ  َت َم ُه إْن كن داهُ   ***ل متَّ أع د اش ْم فق  )٥(وارح

  :ونتج عنه اإليقاعات األربعة التالية) ٦، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعالن   ***مس تفعلن ف تفعلن مس مس

ةً ك قلْت برھ دوداً ُص ت خ اً للشحوب  ***ان اليوَم صارت َمألف  )٦(ف

  
  )ب
  

                                                                                                                                                         
 . ٢٧٥ص  ٢الديوان مج ) ١(

 . ٣٥٢ص  ٢الديوان مج ) ٢(

 .١٩٤ص  ٤الديوان كج) ٣(

 .١٨٩ص  ٤الديوان مج ) ٤(

 .٢٨٤ص  ٤الديوان مج) ٥(

 .٤٨ص  ٤الديوان مج) ٦(

 .٣٥٥ص  ٢الديوان مج) ٧(

تفعلن  مف اعلنتمس اعلن   ***علن  ف تفعلن ف تفعلن مس مس

وغي وم ال أزِق ي ا الم ى لھ فَّ   ***ُيْخل ي الص ٍة ف ن فُرج ع

ا )٧(كال



  )جـ

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف ن   ***مس تفعلن فعل تفعلن مس مس

طر ي أس ل ف طرٌ فانھ طرُ   ***ه أس ه س طٌر فوق مِع س دَّ  )١(لل

  )د

ن تعلن  فعل تفعلن  مف الن   ***مس تفعلن فع تفعلن مس مس

أِس رَّ ِعَب ال ا ُمتَش راُن ي واسِ   ***ُمق مٍّ ووس ن َھ ل ِم  )٢(ال َتْح

  :ونتج عنه اإليقاعات السبعة التالية) ٦، ٣،٤(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

تفعلن  م اعلنسمس اعالن   ***فتعلن  ف تفعلن ف تفعلن مس م

وْ  رى ول اح دھ ُل التف وِد   ***ال أك اِن الُخل ن ِجن ى م ه ل  )٣(جنيت

  )ب

تفعلن  م اعلنفتسمس اعالن   ***علن  ف تفعلن ف تفعلن مس م

ره ن قب ود األرِض ع ت وف وبْ   ***راح الء القُل دى م َة األي  )٤(فاِرغ

  )جـ

تفعلن  م اعلنفتسمس تف  ***علن  ف اععلن م تفعلن ف ن لمس

ع ه مْرت ي أموال دِب ف انعِ    ***للج ب للق ي الخط ٌع ف  )٥(ومقن

  
  )د

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعلن   ***مس تفعلن ف تعلن مس مف

نھم ِه م ي قوم رقت ف د أش افعِ   ***ق ن الس أة ع ية تن  )٦(ناص

  )هـ

                                                 
 .١٨٣ص  ٢الديوان مج ) ١(

 .٣٨٠ص  ٤الديوان مج) ٢(

 .١٩١ص  ٤الديوان مج ) ٣(

 .٤٧ص  ٤الديوان مج) ٤(

 .٣٥٤ص ٢الديوان مج ) ٥(

 . ٣٥٤ص ٢الديوان مج) ٦(



اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعلن   ***مس تفعلن ف تعلن مس م

كى الم كس هالسَّ د ِكنديُّ عِ   ***ج ودِد النَّاص  )١(وأددىَّ الس

  )و
اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس ن   ***مس تفعلن فعل تعلن مس مف

دت أْن ال أرى ى ِك احمرَّ حت وردِ   ***ف رِة ال ن كث ه م  )٢(وجنت

  )ز
ن تفعلن  فْعل تفعلن  مس الن   ***مس تفعلن فْع تفعلن مس م

ا درَى حظَّ ي ال ي ف ْل لعين ا وال  ***اجع اً فظَّ ى مالك ْى ل  )٣(تُك

  :ونتج عنه اإليقاعات األربعة التالية) ٦، ٥، ٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤
اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعالن   ***مس تعلن ف تفعلن مف مس

داناًً◌ ً  إْن زار مي ابقا ى س وسْ   ***مض ه الجلُ ام إلي اً ق  )٤(أو نادي

  )ب
اعالن تفعلن  ف تفعلن مس تفع  ***مس اعالن مس تعلن ف لن مف

موسْ  َل الش ماُء َحْب ت أس رَّ وسْ   ***َج يٌم وُب ُر نع  )٥(والَوْصل والھج

ُ)(
  )جـ

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعالن   ***مس تعلن ف تفعلن مف مس

ِه دِّ ي ص جَّ ف ا ل ٌت لمَّ ْد قُل اِبري  ***ق ا ق ِدَك ي ى َعْب ْف عل  )٦(إْعِط

  )د

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس تفع  ***مس ن مس تعلن فعل لن مف

ورةٍ  ي ص وٍم ف لِّ ي ي ك سِ   ***ف ا أْم َت بھ ى ُكن ْر الت  )٧(غي

                                                 
 .٣٥٣ص  ٢الديوان مج) ١(

 .١٨٦ص  ٤الديوان مج) ٢(

 .٨٣ص  ٤الديوان مج) ٣(

 .٢٧٨ص  ٢الديوان مج) ٤(

 .٢٧٤ص  ٢الديوان مج) ٥(

 .  ٢٠٦ص  ٤الديوان مج) ٦(

 .٢١٧ص  ٤الديوان مج ) ٧(



 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: ثالثا
  :اثنا عشر إيقاعًا وهىونتج عنه ) ٦، ٤، ٣، ١(رقم تغيير التفعيالت ) أ -١

اعلنم تفعلن  ف تفتفعلن مم  ***تفعلن  مس اعالنْ س  علن ف

ُب  ىكواك عوُد الت ُدنيا الس وسْ   ***ال ك الُنح ت علي ا دل  )١(َبِ◌َدلھ

  )ب

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعالْن   ***م تفعلن ف تعلن مس مف

محت ْد أس وِم ق رى رزان الق ِنِه وھى شوسْ   ***ت  )٢(أعينھم في ُحس

  )جـ

اعلنتمف تفعلن  ف اعالْن   ***علن  مس تفعلن ف تفعلن مس م

ده ن بع ال م ت اآلم ٍن وطيبِ   ***أظلم لَّ ُحس  )٣(وُعريْت مْن ك

  )د

اعالن تفعلن  ف تعلن  مس اعالْن   ***مف تفعلن ف تفعلن مس م

وبْ  ري والجب ين الث دًي ب ليبْ   ***أىَّ ن دٍن ورأٍى ص ؤدٍد ل  )٤(وس

  )هـ

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اع  ***م تفعلن ف تفعلن مس ْن لم

ةً  ام مندوح زك األي ن ع  ***لِتج رًة م رِ ونض  )٥(ودى الناض

  
  )و

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعلْن تمف  ***م تفعلن ف علن مس

هِ  ن ِمثل روه م ادك المك اقِرةْ   ***أج م ف ك ك اقِرةٌ نجت  )٦(ف

                                                 
 .٢٧٥ص  ٢الديوان مج ) ١(

 .٢٧٨ص  ٢الديوان مج ) ٢(

 .٤٨ص  ٤الديوان مج ) ٣(

 .٤٧ص  ٤الديوان مج ) ٤(

 . ١٦١ص  ٢الديوان مج ) ٥(

 .٣٦٣ص  ٤الديوان مج) ٦(



  



  ) ز

اعلنتمف تفعلن  ف اعلْن تمف  ***علن  مس تفعلن ف علن مس

ه اِل أحكام ي اآلج ُذ ف ائعِ   ***ُينفِ ي ط ِر ف اِع األم َر مط  )١(أم

  )ح

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس ت  ***م اعلْن فم تفعلن ف علن مس

كورًة ك مش ي من كر ُنعم افرِ   ***أش اء كالك افر النَّعم  )٢(وك

  ) ط

تفعلن  ف تفعلن  مس ْن   ***اعلنم تفعلن ْفعل تفعلن مس م

ي ي ودِّى وال ُحرمت ا  ***وال رَع ودَّ ه ال ي ل ْم أزْل أرع  )٣(ول

  )ى

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس ْن   ***م تفعلن فعل تعلن مس مف

اطٌق رٌس ن اٌب أخ ى ِكت رُ   ***بل ه النش ي ه طَّ ق من  )٤(أنط

  )ك

اعلن تفعلن  ف تعلن  مس تفعلن فعل  ***مف تعلن مس ْن مف

هِ  ي عين ه ف ى من ال وعين دِ   ***ق ِة الُخل ي َجن ٌة ف  )٥(راتع

  )ل

ن تفعلن  فْعل تعلن  مس ْن   ***مف تفعلن فْعل تفعلن مس م

ِض َة الغم ذَّ ى ل الِب عين ِض   ***س ى بع ض عل اً َبع  )٦(وُمبكي

  :ونتج عنه اإليقاعات الخمسة اآلتية): ٦، ٥، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

                                                 
 .  ٣٥٥ص  ٢الديوان مج) ١(

 .١٦١ص  ٢الديوان مج ) ٢(

 .١٨٢ص  ٤الديوان مج) ٣(

 .١٨٣ص  ٢الديوان مج ) ٤(

 .١٨٦ص  ٤الديوان مج) ٥(

 .٢٣٠ص  ٤الديوان مج) ٦(



تفعل اعلنم تفعلن  ف اعالْن   ***ن  مس تعلن ف تفعلن مف مس

يله ل بتفض تْم ترح ى ت رت   ***مت اً حض اب يوم أو غ

ْ )١(ال
  )ب

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعلْن   ***م تعلن ف تفعلن مف مس

رمْ  م ي ه ل فوٍع ل ربَّ مش اَّفعِ   ***ف فع للش دا يش ى غ  )٢(حت

  )جـ

اعلن تفعلن  ف تعلن  مس ت  ***مف اعلْن مس تعلن ف فعلن مف

ه دْل َعْدلُ م يعت دٌل ل هُ   ***ُمعت ه خبل اَل ب ٍق ط ي عاش  )٣(ف

  )د

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس ْن   ***م تعلن فْعل تفعلن مف مس

ه دى كل رَّ ْي أن ال ي ِعرْضى  ***لتعلم ِع ف ات ى الرَّ تٌم عل  )٤(ح

  )هـ

اعلن تفعلن  ف تعلن  مس ْن   ***مف تعلن فْعل تفعلن مف مس

اقنىِ  إلذِن أن ش ب ل ا طل ن اإل  ***م مٌس م درُ ش ِس وال ب  )٥(ْن

  :اآلتيةاألربعة ونتج عنه اإليقاعات ): ٦، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣
اعلنتتفعلن  مفسم تفعلن م  ***علن  ف اعالْن◌ْ فتسم  علن ف

ه داً إنَّ ْدِ◌ ي ى الحم دد عل يسْ   ***فاش ُق نف ُق ِعل تحسَّ العلِ  )٦(إذا اس

  )ب

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعالْن   ***مس تفعلن ف تفعلن مس م

ي ي الُمن ن تمن ل للُحس و قي هُ   ***ل ه ِمثل ي أنَّ  )١(إذن تمن

                                                 
 .  ٥٠ص  ٤الديوان مج) ١(

 .٣٥٨ص  ٢الديوان مج) ٢(

 .  ٣٥٠ص  ٤الديوان مج) ٣(

 .٣٨٣ص  ٤الديوان مج) ٤(

 .١٨٣ص  ٢الديوان مج) ٥(

 .٢٨٢ص ٢الديوان مج) ٦(



  )جـ

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعلْن   ***مس تفعلن ف تعلن مس مف

ه ھُر ولكنَّ دَّ م ال م يظل م اقتضى  ***ل ان ث  )٢(أقرضنِى اإلْحس

  )د

اعلنعلن  تتفعلن  مفسم ْن علن فعْ فتسعلن متمف  ***ف ل

ةٍ  تعطُف ذو فاق اك يس ذى تقضى  ***إيَّ ي ال ه ف ْرت علي  )٣(ُج

  :ونتج عنه اإليقاعات األربعة اآلتية): ٦، ٥، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعالْن   ***مس تعلن ف تفعلن مف مس

ىً  ْن تحل ه ِم ا أترك دودْ لكنَّ   ***وهللا م ه للُخ ى أكرھ  )٤(ن

  )ب

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعلْن   ***مس تعلن ف تفعلن مف مس

ةٍ  دناك أخاِعل ا عھ بعض الَ   ***إنَّ ِس نالتك ب  )٥(صبْ وَ باألمَّ

  )جـ
تم تفعلن  مف نعلن  فعْ س تعلن ف  ***ل تفعلن مف ْن عْ مس ل

ُتجمعا ب إذا اس ي ن والطَّ ى َعْب  ***الُحس دي ألب ْد أن عن  )٦(دِ عب

  )د
ن تعلن  فْعل تفعلن  مف ْن   ***مس تعلن فْعل تفعلن مف مس

مِس ن الشَّ يَغ م ادنا ِص ا ش سِ   ***ي ى األْن اِت عل ْه بالمالح  )٧(ِت

  

                                                                                                                                                         
 .٢٦٠ص ٤الديوان مج) ١(

 . ٥١٧ص ٤الديوان مج) ٢(

 .٢٣٠ص  ٤الديوان مج) ٣(

 .١٩١ص  ٤الديوان مج) ٤(

 .٢٩٧ص  ٤الديوان مج) ٥(

 .١٨٦ص  ٤الديوان مج) ٦(

 .٢١٧ص  ٤الديوان مج) ٧(



  :ونتج عنه اإليقاعات الخمسة اآلتية): ٦، ٥، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٥

تفعلن  م تفمس اعلنس اعالْن   ***علن  ف تعلن ف تفعلن مف م

احةٍ  ن س يس م دى الع ه أْي بْ   ***أدتت قُط رأِس الغري ا مس  )١(كأنَّھ

  )ب

اعلن تفعلن ف تفعلن  مس اعلْن   ***مس تعلن ف تفعلن مف م

 ً ا ى ُمؤنس ان ل ْد ك احٌب ق ى ص ابرِ   ***ل ِن الغ زمَّ ي ال اً ف  )٢(ومألف

  )جـ

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعلْن   ***مس تعلن ف تعلن مف مف

ا ْت ُرباھ يقانةٍ أخل لُّ س العِ   ***ك ِك الخ َب المل ُع قل  )٣(تخل

  ) د

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس تعلن فعْ   ***مس تفعلن مف ْن م ل

رهُ ْوال هللاُ ال َغْي ي  ***وِهللا ل ى نفِس اَر عل وفي النَّ  )٤(وخ

  )هـ

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس تعلن فعْ تمف  ***مس ْن علن مف ل

ه ذا ب ه إْن داَم ھ ٌل ل اهُ   ***وي ُق أحش رٍق تقل ْن ح  )٥(ِم

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير خمس تفعيالت: رابعا
  :اآلتيةالثماني ونتج عنه اإليقاعات ): ٦، ٤، ٢،٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

اعلنتتفعلن  مفم تفعلن م  ***علن  ف اعالْن فتسم علن ف

هُ  ْب نقع ذاكي خط اُء ال  ***إذا الم ُه اللف ا ِمن يسْ فحظھ  )٦(خس

  
                                                 

 . ٤٨ص  ٤الديوان مج) ١(

 .١٦٢ص  ٤الديوان مج) ٢(

 .٣٥٢ص  ٤الديوان مج) ٣(

 .  ٢١٧ص  ٤الديوان مج) ٤(

 . ٢٨٤ص  ٤الديوان مج) ٥(

 .٢٧٧ص  ٢الديوان مج) ٦(



  
  )ب

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعالْن   ***م تفعلن ف تعلن مس مف

ـ ش فالـ ُل الم دا يرتج إْن خ يسْ   ***ف انِه والخم ي إحس موكُب ف  )١(ـ

  )جـ

اعلنتمف تعلن  ف اعالْن   ***علن  مف تفعلن ف تفعلن مس م

ه الً ب ِد ُبخ ذهُ الحاس وَّ وسْ   ***ع ه النُّف اً علي ْت خوف  )٢(ورفرف

  )د

اعلن تعلن  ف تعلن  مف اعالْن   ***مف تفعلن ف تعلن مس مف

ا ْت إنَّم ا رزئ ْت م ْد علم َد   ***ق مِس بع ُد الشَّ رُف فق ُيع

ْ )٣(ال
  )هـ

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعلْن   ***م تفعلن ف تفعلن مس م

وي ل الھ ق أھ ه ترش اترِ   ***جفون ِة الف ن طرف ھٍم م  )٤(بأس

  )و

تعلن  ف تفعلن  مف اعلْن   ***اعلنم تفعلن ف تعلن مس مف

ي ت ف بحَت وال زل ف أص حبُ   ***فكي ا تنس ا لھ ٍة أذي  )٥(عافي

  )ز

اعلن تعلن  ف تعلن  مف اعلْن   ***مف تفعلن ف ن مس مفعل

هُ  ِه ِمثل ي ِعترت ر ف م ُي المِ   ***ل ن ظ وِم م َف للمظل  )٦(أْنَص

  
                                                 

 . ٢٧٩ص  ٢الديوان مج) ١(

 .٢٨٠ص  ٢الديوان مج) ٢(

 .٤٧ص  ٤الديوان مج) ٣(

 .٢٠٦ص  ٤الديوان مج) ٤(

 . ٢٩٧ص  ١الديوان مج) ٥(

 .٢٩٩ص  ٤الديوان مج) ٦(



  )ح

اعلن تعلن  ف تعلن  مف تفعلن ف  ***مف تعلن مس ْن ْعمف

دتُ  ذكراَك أْن - ِك أُت ب ورِد واآلسِ   ***وأخط ين ال َل ب  )١(أقت

  :اآلتيةاألربعة ونتج عنه اإليقاعات ): ٦، ٥، ٣، ١،٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف تعلن    ***م تفعلن مف اعالْن مس ف

ٌق امره أول اً خ دريسْ   ***كأنم ه الخن ت ھامت  )٢(أو غازل

  )ب

اعلنم تعلن  ف اعلْن   ***تفعلن  مف تعلن  ف تفعلن مف مس

ةٍ  ذى ألم ك ل ا الفت ائعِ   ***وإنَّم رٍم ج بعان أوذى ك  )٣(ش

  )جـ

اعلن تعلن  ف تعلن  مف اعلْن   ***مف تعلن  ف تفعلن مف مس

تانُھا َع ُبس بِّ ٌة ُض ادرُ   ***فاكھ واِرد والصَّ ا اَل  )٤(فانتاَبھ

  )د

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف ْن   ***م تعلن  فْعل تفعلن مف مس

ازحٍ  ى ن اإلذِن عل نَّ ب رُ   ***فُم اعته َدھ ِه س ْن أھلِ  )٥(ع

  :اآلتية التسعةونتج عنه اإليقاعات  )٦، ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

تفعلن  م اعلنفتسم اعالْن   ***علن  ف تعلن  ف تفعلن مف م

ربلتھا ه تس ٍة من رةُ ث  ***ونعم ا ُط يبْ كأَنھ  )٦(وٍب َقش

  
  

                                                 
 .٣٧٩ص  ٤الديوان مج) ١(

 .٢٨٠ص  ٢الديوان مج ) ٢(

 .٣٥٧ص  ٢الديوان مج) ٣(

 .٣٥٢ص  ٤الديوان مج) ٤(

 .١٨٣ص  ٢الديوان مج) ٥(

 .٤٩ص  ٤الديوان مج ) ٦(



  )ب

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعالْن تمف  ***م تعلن  ف علن مف

الكْ  ا خ يكْن م وٍن فل لُّ ل يسْ أو   ***وك وٌن لب ُة ل ھَب فالُّھب  )١(أش

  )جـ

اعلن تفعلن  ف تعلن  مس اعالْن   ***مف تعلن  ف تعلن مف مف

ْت ا أطلق ا كم لُّ ُعقاليھ ُح ا  ***َح ِة ري ِد الُمزن ن ُعق وبْ ِم  )٢(لَجُن

  )د

اعلن تفعلن  ف تعلن  مس اعلْن   ***مف تعلن  ف تعلن مف مف

ا أرى َك فيم دٍل ِمن ذِب◌ْ   ***أوالُّ ع وَل الك ُل ق ك ال تقب  )٣(أنَّ

  )هـ

اعلن تفعلن  ف تفعلن  مس اعلْن   ***م تعلن  ف تفعلن مف م

هِ  اً بإعراض اِتلِى ُظلم ي  ***وق النَّظِر الُمفِض ِة ب  )٤(ولَحْظ

  )و

اعلن تفعلن  ف تعلن  مس تعلن  فعْ   ***مف تفعلن مف ْن م ل

اء  هِ ج ي َبطِن زِن ف ذيُر الُح رُ   ***ن ْھ رهُ الظَّ ادٍث أظھ  )٥(بح

  )ز

اعلن تفعلن  ف تعلن  مس ْن   ***مف تعلن  فْعل تعلن مف مف

ى إذْن ُت َدْمع َك زاٍن قُل دَّ   ***َطرفُ ْن ح ر م ده أكث  )٦(بجل

  
  

                                                 
 .٢٧٧ص ٢الديوان مج ) ١(

 .٤٩ص  ٤الديوان مج) ٢(

 .٣٢٤ص ٤الديوان مج ) ٣(

 .٢٣٠ص ٤الديوان مج ) ٤(

 .١٨٣ص  ٢الديوان مج) ٥(

 .١٨٦ص  ٤الديوان مج) ٦(



  )ح

تفعلن  تفعلن  مس ن م ْن   ***فْعل تعلن  فْعل تعلن مف مف
دَّ اِظ والخ اتِن األلح دَّ   ***وف ِة والق دُل القام  )١(ُمعت

  )ط

ن تفعلن  فْعل تعلن  مس ْن   ***مف تعلن  فْعل تفعلن مف م

ُد ً◌ج دك الوَّ ن بع ى م ُدو  ***آنس رُقً◌ أو تْع ٌر تط  )٢(وعب

  :اإليقاعات السبعة اآلتية ونتج عنه) ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعالْن   ***مس تعلن  ف تعلن مف مف

ه لعُّ و أًى ِض انى ب دد ِعن وسْ   ***فام ه تن ذرةُ من ٌت والع  )٣(تثب

  ) ب

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعلْن   ***مس تعلن  ف تفعلن مف م

رْع رِف وف رض الظَّ ا مغ ي
ْ ال

اًن األ  *** اَل لِس ه ط ن ب  )٤(دبْ وم

  )جـ

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعلْن   ***مس تعلن  ف تعلن مف مف

ةٍ  ي ُحل كرى ف ن ُش ت م اخرِ   ***ال زل لٍب ف ھا ذو س  )٥(ال ُبس

  )د

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعلْن   ***مس تفعلن  ف تفعلن م م

ةً  ه رحم ِك ل م تب َت ل ه  ***إْن أن ا نفس ه إْن بك ال تلُم  )٦(ف

  
  

                                                 
 .١٨٦ص  ٤الديوان مج) ١(

 .١٨٩ص  ٤الديوان مج) ٢(

 .٢٧٦ص  ٢الديوان مج) ٣(

 .٢٩٧ص  ١الديوان مج) ٤(

 .١٦١ص ٢الديوان مج) ٥(

 .٢٢٣ص  ٤الديوان مج) ٦(



  )هـ

تفعلن  م اعلنمس تعلن  ف ْن   ***ف تعلن  فْعل تفعلن مف م

ا عاَف م ك أض ذى َيْمل ْت ال ُبغِض   ***أن ن ال اروُن م واهُ ق  )١(ح

  )و

ن تعلن  فْعل تفعلن  مف ْن   ***مس تعلن  فْعل تعلن مف مف

ْد ى وق طُّ لعين ا ق ْم يجمع وردُ   ***ل رجُس وال ُع الن  )٢(يجتم

  )ز

ن تعلن  فْعل تفعلن  مف تفعلن  ***مس ْن  م تعلن  فْعل مف

ُر ُر الفْخ ه يفتخ ن ب ا َم عرُ   ***ي تھُج الشَّ ِه يب ْن ِب  )٣(وَم

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير التفعيالت الست: خامسا
  )أ

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعالنْ   ***م تعلن  ف تعلن مف  مف

ةٍ  ذى ُرجل ْيَس ب ٌح َل وسْ   ***ُموضَّ ا بُس ُل منھ اَم واألرج  )٤(أش

  )ب

اعلنتمف تعلن  ف اعالنْ فتم  ***علن  مف تعلن  ف  علن مف

ةٌ  دْت ني اٍء أف ْن رج ا ب وسْ   ***ي يٌم وُس ى ِخ ا ِمنِّ  )٥(ُركوبھ

  )جـ

اعلن تعلن ف تلعلن مف اعالنْ   ***مف تعلن  ف تعلن مف  مف

ْد اً فق د قريب ى الُبع ت عل ر   ***ُكن ك غي ى قرب برت عل ِص

ْ )٦(ال
  

                                                 
 .٣٨٣ص  ٤الديوان مج) ١(

 .١٨٩ص  ٤الديوان مج) ٢(

 .١٨٣ص  ٢الديوان مج) ٣(

 .٢٧٧ص ٢الديوان مج) ٤(

  .٢٧٦ ٢الديوان مج ) ٥(
  .٤٧ص  ٤الديوان مج ) ٦(



  ) د

اع تعلن  ف تفعلن  مف اعلنْ   ***لنم تعلن  ف تفعلن مف  م

ةٍ  ي ِھم تقَدم ف َق فاس ادر  ***أخف ع وغ اِت َة للرَّ تع  )١(الرَّ

  )هـ

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف اعلنْ   ***م تعلن  ف تعلن مف  مف

ماعهُ  رُع أس ن تق وُل م رِ   ***يق ُل لآلخ رَك األوَّ ْم ت  )٢(ك

  )و

اعلن تعلن  ف تعلن  مف اعلنْ   ***مف تعلن  ف تعلن مف  مف

َر ِن النَّاض دٌل كالغص رِ   ***ُمعت اھ ِر الزَّ ل الَقم ُج ِمث  )٣(أبل

  )ز

اعلن تعلن  ف تعلن  مف اعلنْ   ***مف تعلن  ف تفعلن مف  م

انقضَ  ٌل ف ي أم ان لنفس ا  ***ك ا َمْعرض أُس لھ بح الي  )٤(فأْص

  )ح

اعلن تعلن  ف تفعلن  مف نْ   ***م تعلن  فْعل تعلن مف  مف

ى  َھ ا امرأت ا ي ّل لھ نىوقُ اسِ   ***دَّ رأة النَّ ا ام ٌلُ◌ ي ْدك ب  )٥(فّق

  ) ط

اعلن تعلن  ف تعلن  مف نْ   ***مف تعلن  فْعل تعلن مف  مف

ن راح أْو ُة م دْت ِھم ْد بُع ا  ***ق اك اً يتمنَّ بح يوم  )٦(أْص

  
  

                                                 
  .٣٥٧ص  ٢الديوان مج ) ١(
  .١٦١ص  ٢الديوان مج ) ٢(
  .٢٠٦ص  ٤الديوان مج ) ٣(
  .٥١٧ص  ٤الديوان مج ) ٤(
  .٣٨٠ص  ٤الديوان مج ) ٥(
  .٢٤٥ص  ٤الديوان مج ) ٦(



 ً   :إيقاعات المسرح: رابعا
  :اإليقاعات الناتجة عم تغيير تفعيلتين: أوالً 

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٦، ١(م تغيير التفعيلتين رق) أ-١

تفعلين والت مس تفعلن  مفع تعلن   ***  م والت مف تفعلين مفع مس

ـ ْر وَجھِى عِن الصبغِة اْلـ ِه◌ْ   ***ولْم ُتغيَّ وِن ُملَتعم ى بمسفوع اللَّ  )١(أول

  )ب

تفعلين والت مس تفعلن  مفع تعْل   ***  م والت مس تفعلين مفع مس

اء ِعطٌ  يكاُد يجرْى الجادىُّ َوْرسُ   ***من م ِه ال ن متن ي م ه وُيجن  )٢(في

  :ونتج عنه اإليقاع التالي) ٦، ٢(تغيير التفعيلتين رقم  -٢

تفعلين والت مس تفعلن  مفع تعلن   ***  مس والت مف تفعلين مفع مس

والى إَذْن ة الَم رَّ ن ُغ َت م ْو ُكن رِة العربِ   ***ل  )٣(لم تنث سوءاً في ُغ

  :ونتج عنه اإليقاع التالي) ٦، ٣(عيلتين رقم تغيير التف -٣
ين والت مفتعل تفعلن  مفع تعلن   ***مس والت مف تفعلين مفع مس

تهُ  ْت خصيص ْرٌج ليس ْعُر ف ةْ   ***والشِّ ى الُمْفَتِرِع الي إل وَل اللَّي  )٤(ُط

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالت: ثانيا
  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٦، ١،٣(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-١

ين والت مفتعل تفعلن  مفع تعلن   ***م والت مف تفعلين مفع مس

ِن ى الحس ْداً أب ى الَمصفَّى مج إل
أْن

ي   *** ْدرىِّ ف ياَع الُك صعَن انص ـ

ْة )ق
  )ب

ين والت مفتعل تعلن  مفع تعلن   ***مف والت مف تفعلين مفع مس

ي اَء ف اً بْيض َت ُعقاب ُرا ِخل ي   ***ُحج ه وف ارْت ِمْن ِك ط ِت الُمل

ْ ُ)١(
                                                 

  .٣٤٥ص  ٢الديوان مج )١(
  .٢٦٦ص  ٢الديوان مج ) ٢(
  .٣٠٥ص  ٤الديوان مج ) ٣(
  .٣٥٠ص  ٢الديوان مج ) ٤(
  ٢٧٤ص  ١الديوان مج ) ٥(



  :انالتالي انونتج عنه اإليقاع)٦، ٣، ٢( تغيير التفعيلتين رقم  -٢

ينسم والت مفعل تعلن   ***تفعلن  مفع والت مف تفعلين مفع مس

ـ ُق والـ وُد والّح وٌم والُج ريُج ق هْ   ***ُي ى ُطنِب دةدةٌ إل اُت ُمش  )٢(حاج

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٦، ١(تفعيلتين رقم تغيير ال -٣

تفعلنسم والت م تعلن   ***تفعلن  مفع والت مف تفعلين مفع مس

َد رَى َجَس وى َي زر القُ ار ش إيث
ال

ن   *** بِّ م ى بالطِّ المعروِف أْول ـ
)٣(

  )ب

والت مفسم تف  ***نتعلتفعلن  مفع والت مس تفعلين مفع  علنْ مس

رْ ال تَ  ْمُح ج ْيس َيس ألنْھا فل  )٤(َس القوْل إالَّ شخٌص له جْرسُ   ***ْس

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٤

تفعلن الت مس تفعلن  مفع تعلن   ***مس والت مف ين مفع مفتعل

دى ُئ السَّ دى ھن يء النَّ ْل ھن ْه◌ِ   ***ال َب ث راجيك في َطَعِم وَّ  )٥(َلْم يتل

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦، ٥، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٥

تفعلن الت مس تفعلن  مفع تعلن   ***مس والت مف ين مفع مفتعل

ـ َطلت الــ ِه إذا أّص اِس ْن ذا العبَّ هْ   ***م ِد ُمطلِب ْن كعب أحساُب أْم َم  )٦(ـ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -٦

تفعلن  مفع تعلن   ***علنتالت مفومس والت مف ين مفع متفعل

ى اُز عل بٌق يح بُق األس ا السَّ كْ   ***م ي طلق ْر ف وٍملم يج واِد ق  )٧(ج

  

                                                                                                                                                         
  .٤٣٤ص ١الديوان مج ) ١(
  .٢٧٣ ١الديوان مج) ٢(
  .٤٤٢ص  ١الديوان مج ) ٣(
  .٢٢٤ص ٢الديوان مج ) ٤(
  .٣٤٦ص  ٢الديوان مج ) ٥(
  .٢٧٣ص  ١الديوان مج ) ٦(
  .٤٠٤ص  ٢الديوان مج ) ٧(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦، ٥، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٧

تفعلن  مفع ينومس تعلن   ***الت مفتعل الت مف تفعلين مفع مس

دانِى األ دْت ب احُتھاجي اِف س دَى   ***كن ِف الَج دى واِك ائى الَم ن

ْ)١(   :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦، ٥، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -٨

تفعلن  مفع تفعلينومس الت م  ***الت مس ين مفع تفمفتعل ن عْ س

وح والـْـ  رُّ سُ   ***القُرب ِمنُھم ُبعٌد من ال ى األُن ثلِھْم ھ ْن ِم ُة ِم  )٢(وَحئ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: ثالثا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥،  ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١

الت متمف تعلن  مفع الت م فعلنتسم  ***علنف تفمفع علن س

هِ  ُد ب َد ال ُيري ُه الْمج هْ   ***أْلبَس ُه وب ماَح مْن ْرداً وصاغ الس  )٣(ُب

  :ونتج عنه اإليقاعات التالية): ٦، ٣، ٢، ١(يالت رقم تغيير التفع) أ-٢

تعلن الت مف تعلن  مفع تعلن   ***مف والت مف تفعلن مفع مس

ه ا والِبِس اري القن اَل بع ِدهْ   ***ن ُت الجوزاُء عن أم  )٤(مجْداً تبي

  )ب

ين الت مفتعل ين مفع تعلن فتسم  ***متفعل والت مف علين مفع

يس وِم ل ُر النُّج ْنأالك زھ ا في الشِّعر والنَّسبِ أْمَسى دَ   ***َلم  )٥(ِعيَّ

  )جـ

تعلن الت مف تفعلن  مفع تفعْل   ***م والت مس تفعلن مفع مس

ا جھ اِب َفرَّ ٍة للخط رسُ   ***وحوم ا ُخ ي َمثَلھ ٌم ف وُم ُعج  )٦(والق

  
                                                 

  .٢٦٤ص ١الديوان مج ) ١(
  .٢٣٢الديوان مج ) ٢(
  .٢٧٤ص  ١الديوان مج) ٣(
  .٤٣٥ص  ١الديوان مج ) ٤(
  .٣٠٧ص  ٤الديوان مج ) ٥(
  .٢٣١ص ٢الديوان مج ) ٦(



  :ان التاليانونتج عنه اإليقاع): ٦، ٤، ١،٢(تغيير التفعيالت رقم  )أ-٣

تفعلن  مفع تفعلم ت  ***نالت مس تعلن علمف والت مف ن مفع

ْد ْن ال ٍن ِم لَّ أم يِن ظ ِبْس ظلَّ ْوِه ودِدهْ   ***ل ن لھ الً م ِر وظ  )١(َھ

  )ب

تفعلن الت مس تفعلن  مفع تعلن   ***م الت مف تعلن مفع مف

ـ ِب الـ ِه واج اِع َرحِب ِط الب هْ   ***لِباس المين ُمفترِض ى الع قَّ عل  )٢(ح

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان): ٦، ٤، ١،٢(تفعيالت رقم تغيير ال) أ-٤

تفعلن الت مس تعلن  مفع تعلن   ***مف الت مف تفعلن مفع مس

ْد يُن وال دَّ وُب وال لبتُه الَجن ْد س لِبهْ   ***ق ي س اِة ف افي الحي ا وص  )٣(ُدني

  )ب

ت تفعلنفم الت مس تعلن   ***علن  مفع الت مف تفعلن مفع مس

ِت ين في الْـ حَلفُت بالبي سِ   ***ذى الُملبَّ ْلُ◌ والُخُم لِّ قب الِم والح  )٤(إْس

  )جـ

تفعلن الت مس تعلن  مفع تفعْل   ***مف الت مس تفعلن مفع مس

ـ ن الــ قيٌل م ه ص ىَّ ب َب ھم ذَّ سُ   ***ش ِه ُمل اُر ِعرض اِن أقط  )٥(فِتي

  :اآلتية ونتج عنه اإليقاعات الثالثة): ٦، ٤، ١،٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٥

تعلن والت مف تعلن  مفع تعلن   ***مف والت مف تعلن مفع مف

ٍد ْن أح رُف ِم اهُ الطَّ نِعةْ   ***ال يتخط ى ّص لىَّ عل ُف األَّص  )٦(ُينص

  
  

                                                 
  .٤٢٤ص  ١الديوان مج ) ١(
  .٣١٧ص  ٢الديوان مج ) ٢(
  .٢٦٨ص  ٢الديوان مج ) ٣(
  .٢٤٠ص  ٢الديوان مج ) ٤(
  .٢٢٩ص  ٢الديوان مج ) ٥(
  .٣٤٨ص  ٢الديوان مج ) ٦(



  )ب

تفعلن مفع  ***علنتالت مفوعلن  مفعتفم تعلن وم الت مف

يةً  وَب حاش اَم المحج رى الُھم هْ   ***ت ن تبِع ُوَع م ي المتب ه وتلق  )١(ل

  ) جـ

تعلن والت مف تعلن  مفع تفعْل   ***مف والت مس تعلن مفع مف

هُ  اهُ فاِرس ا ناج ْو إذا م ْس◌ُ   ***وھ ُم اإلن ا يفھ ُه م ُم عن  )٢(َيفھ

  :اإليقاعات األربعة اآلتيةونتج عنه ): ٦، ٥، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٦

ت تعلن   ***علنتالت مفوعلن  مفعفم الت مف تفعلن مفع مس

ْجِعهِ  اَض َمض الى إقض ْل يُبب هْ   ***وھ اِت في َتَعِب ُه الَمكرم  )٣(َمْن راَح

  )ب

تعلن والت مف تعلن  مفع تعلن   ***مف الت مف تفعلن مفع مس

ًي رًى ووغ ي قِ اراهُ ف رُم ن ِدهْ   ***َتض ْن ُزن يافِه وِم دِّ أش ْن ح  )٤(ِم

  )جـ

تعلن والت مف تفعلن  مفع ت  ***م الت مس تفعلن مفع فعْل مس

ْـ  ِة الـ ذَل المعنس ى َع نسُ   ***وال ُيراض ملِة الع خرقاَء إالَّ الش  )٥(ـ

  ) د

تعلن والت مف تعلن  مفع تفعْل   ***مف الت مس تفعلن مفع مس

 ً ا ه وال عجب ديعاً ِمْن ْيس ب سُ   ***َل اَء ِوردهُ ِخم رَق الم  )٦(أْن يْط

  
  

                                                 
  .٣٤٤ص  ٢الديوان مج ) ١(
  .٢٢٧ص  ٢الديوان مج ) ٢(
  . ٢٧٣ص  ١الديوان مج ) ٣(
  .٤٣٧ص  ١الديوان مج) ٤(
  .٢٢٥ص  ٢الديوان مج ) ٥(
  .٢٢٧ص  ٢الديوان مج) ٦(



  :اإليقاعان التاليان ونتج عنه): ٦، ٥، ١،٤(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٧

تفعلن والت مس تعلن  مفع تعلن   ***مف الت مف تعلن مفع مف

وةُ  َوَرى ِكس بحْت دون ال ةْ   ***ُودِّ أص ْن ُنجع وُل ِم ُه ال نق  )١(ُنْجعَت

  )ب

تفعلن والت مس تفعلن  مفع تعلن   ***م الت مف تعلن مفع مف

ه ى ُروِح لىَّ عل ي َص إنَّ ُموس ف
ْ ال

الةً   *** دسِ  َربُّ َص رَة القُ  )٢(كثي

  )جـ

تفعلن والت مس تعلن  مفع تفعلْ   ***مف الت مس تعلن مفع  مف

ـ َن وھ ٌف عليك اب الٌل وق َك ِخ بسُ   ***تل ا ُح عيٍد ِعتاقُھ ِن س  )٣(ِب ب

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان): ٦، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٨

تفعلن تعلن مس الت مف تفعلن مفع  ***مفع تعلن م الت مف

هِ  َل جماِجم َج الشوِق ِمث بهْ   ***ما سجس َوَى كمؤتِش رِيُح الھ  )٤(وال َص

  )ب

تفعلن تعلن مس الت مف تعلن   ***مفع والت مف تعلن مفع مف

يَّ ك َفھ اِئْل ليالي ةٌ  س كْ   ***عالِم ي حلقِ ْفن ف ريم أرس  )٥(أىُّ ك

  :اإليقاعان التاليان ونتج عنه): ٦، ٤،  ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٩
تفعلن تعلن مس الت مف تعلن   ***مفع الت مف تفعلن مفع مس

ٍق ْم َقَل دى وك ٍة للنَّ ْم لوع ك  ***ك ي قلقِ اِت ف ِد والُمكرم  )٦(للمج

  )ب

تفعلن تعلن مس الت مف الت م  ***مفع تفعلن مفع تفلْ مس  س

                                                 
  .٣٥٠ص  ٢الديوان مج ) ١(
  .٢٤١ص  ٢الديوان مج ) ٢(
  .٢٣٢ ص ٢الديوان مج ) ٣(
  .٢٦٤ص  ١الديوان مج ) ٤(
  .٤٠٥ص  ٢الديوان مج ) ٥(
  .٤٠٥ص  ٢الديوان مج ) ٦(



ـ ألب الــ رٌق ول ِد ُمستش دِّ حِ   ***للَمج رٌب وللن وِّ ِت سُ مجف  )١(ل

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان): ٦، ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ -١٠

تفعلن الت م مس تفعلنمفع تعلن تمف  ***س الت مف لن مفع

ْـ  أتَي الـ ًل أْو ي ْدبون القتي وِدهْ   ***ال ين ى ق اِمِ◌الً عل ْم ك وُل لھ  )٢(َح

  )ب

تفعلن الت م مس تفعلمفع الت   ***نس تفعلن مفع تعلن م مف

نْ  َك ِم ِدهْ   ***كالسيَِّف ُيعطيك ِملَء عيني ْن َرب ارًة وِم ِدِه ت  )٣(فِرْن

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة التالية): ٦، ٥، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١١
تفعلن تعلن مس والت مف تعلن   ***مفع الت مف تفعلن مفع م

ُم ٌة أم ه ُكمْت م في ةٌ   ***أو أْدھ ه قِطع سِ  كأن ن الغل  )٤( م

  ) ب
تفعلن تعلن مس والت مف تعلن   ***مفع الت مف تعلن مفع مف

ِك ن وجھ زُء م ُن ج الُحس
ن الَحَ◌س

نِ   *** ى ُغص اً عل راً ُموفي ا قم  )٥(ي

  )جـ

تفعلن تعلن مس والت مف تفعلْ   ***مفع الت مس تفعلن مفع  م

ٌن ِه َزَم ْن وَجِھ ي َع ْن فِ   ***َردِّى لِطْرف اعتيِ ِم ْرسُ وس ِه ِح  )٦(راقِ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير خمس تفعيالت: رابعا
  :ونتج عنه اإليقاعات الستة اآلتية): ٦، ٤،  ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

تعلن الت مف تفعلن مفع تعلن   ***م والت مف تفعلن مفع م

ْت د قُري دًة فق ْف بل ى َيِض ؤبوِب   ***َمَت َتِھلَّ الشُّ ِكِبهْ ِبُمس  )١(منس

                                                 
  .٢٣١ص  ٢الديوان مج ) ١(
  .٤٣٣ص  ١الديوان مج ) ٢(
  .٤٤٠ص  ١الديوان مج ) ٣(
  .٢٣٦ص  ٢الديوان مج ) ٤(
  .٢٨١ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٢٣٢ص  ٢الديوان مج ) ٦(



  )ب

تعلن الت مف تعلن  مفع والت   ***مف تعلن مفع علن تمفمف

هِ  َت ِب يِس أْب واُء الخم َم لِ َدهْ   ***ِنْع حَر أفِ  )٢(َيومَّ َخميٍس َعالِى الضُّ

  )جـ

تعلن الت مف تعلن مفع تعلن   ***مف والت مف تفعلن مفع م

ٍد ي أح راهُ ف قاٍم ت لُّ َس رٌع واأل  ***ُك ذاك ف دنيِ ف ي ب صُل ف
)٣( 

  ) د

تعلن الت مف تفعلن مفع تعلن   ***م والت مف تعلن مفع مف

ى اه عل و ُذوابت رَّ تْھف غي   ***وم وَّ ْوَم ال اًَ◌ َي ْمَر مَتْ◌ن أَس

ْ)٤(   )هـ

تغعْل الت مس تعلن مفع تفعْل   ***مف والت مس تعلن مفع مف

سُ  ارِھْم َدْع ْن دي ٌر ِم ْل أث َوعسُ  حيُث تالقي  ***َھ  )٥(األْجراُع وال

  ) و

تعلنتمف الت مف والت م  ***علن مفع تفعلن مفع  علْ فتسم

هِ  ذقبيُك ب رَّ ُم ا َم رُك م سُ   ***َيْت ه األْم ٍد ب َى عھ أنَّ أْدن  )٦(ك

  :ونتج عنه اإليقاعات األربعة اآلتية): ٦، ٥،  ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

تعلنتمف الت مف تعلن سم  ***علن مفع والت مف تفعلن مفع

ةً  تَّالع ُمْترع ى ال رَّ ُع ح هْ   ***َيرج ن نوِب اَن ع م ِى الزَّ ا وَيْثن  )٧(َريَّ

  

                                                                                                                                                         
  . ٢٦٥ص  ١الديوان مج) ١(
  .٤٣٤ص  ١مج  الديوان) ٢(
  .٢٨١ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٤٣٥ص  ١الديوان مج) ٤(
  .٢٢٣ص  ٢الديوان مج) ٥(
  .٢٢٧ص  ٢الديوان مج) ٦(
  .٢٦٥ص  ١الديوان مج) ٧(



  )ب
تعلن الت مف تفعلن مفع تعلن سم  ***م الت مف تفعلن مفع

ـ ِب الـ ي طل لُّ ف ا َيك ٌر م مَّ هْ   ***ُمش ي طلِب دون ف َعْلياء والحاس  )١(ـ

  )جـ
تعلن الت مف تفعلن مفع تفعْل   ***م والت مس تفعلن مفع مس

ْـ  ي الــ َة ف ائِر الَّذي ُر السَّ سُ   ***ُمخبُّ أذر اللُّع ْب الج الِل أن  )٢(أْط

  )د
تعلن الت مف تعلن مفع تفعْل   ***مف الت مس تفعلن مفع مس

هِ  ي بمقلت ا رم َو إذا م سُ   ***وْھ ا ِنق خاماً كأنھَّ ْت ُس  )٣(كان

  :ونتج عنه اإليقاعات الخمسة اآلتية): ٦، ٥،  ٤، ٢، ١( تغيير التفعيالت رقم) أ-٣
الت م تعلن مفع تفمف تم  ***علنس تعلن ف الت مف علن مفع

ـ م الـ ْم أنُج الٍح وھ ى ص ُم بن هْ   ***نج ْن َعرِب ِه وِم ن ُعجِم الِم م  )٤(َع

  )ب
تفعلن الت مس تفعلن مفع تعلن   ***م الت مف تعلن مفع مف

ِدهْ   ***رقاِء كالــسأخرُق الخرَق بابْن خَ  ي نج تّحَم ف ا اس ھْيق إذا م  )٥(ـ

  )جـ
تفعلن الت مس تفعلن مفع تعلن   ***م الت مف تفعلن مفع م

ذى د ال ى يزي دىُّ أب ى الُم ِده  ***إل وِك في ثم  )٦(َيضلُّ ّغمْرُ◌ الُمل
)(

  )د

الت متمف تفعلن مفع  ***علنفتسعلن مفع تفعلْ م  الت مس

                                                 
  . ٢٧٢ص ١الديوان مج) ١(
  .٢٢٣ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .٢٢٨ص  ٢الديوان مج) ٣(
  . ٢٧١ص  ١الديوان مج) ٤(
  . ٤٢٩ص ١الديوان مج) ٥(
  .٤٣١ص  ١مج الديوان) ٦(



ه و ي ِجْنِس َب ف ذَّ َدىَ ُھ اَل الم نسُ   ***ن ده ِجْن و وح ه فھ  )١(ِبَنْفِس

  )هـ

تفعلن الت مس تعلن مفع الت م  ***مف تعلن مفع  علنْ فتسمف

ُف ِه الحْرح ْن رياِح أْرَوُع ال َم
ال

نُّحسُ   *** ِه ال ْن ُنجوِم رُّ وال ِم  )٢(ِص

  :سة اآلتيةونتج عنه اإليقاعات الخم): ٦، ٥،  ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

تعلن والت مف تعلن مفع تعلن   ***مف الت مف تفعلن مفع م

هْ  ْن أَرَ◌ِب دِر ِم ي االَّ اًء ف اِيَعا  ***إنَّ ُبك ةِ  فَش ى َطَرب اً عل  )٣(ُمغرم

  )ب

تعلن والت مف تفعلن مفع تعلن   ***م الت مف تفعلن مفع م

ْد نَب َق نُھنَّ أش ى ِم ُذوُب ِم  ***وُربَّ ألم ا ال َي فت م َردهْ رش  )٤(ْن َب

  )جـ

تعلن والت مف تفعلن مفع تعلن   ***م الت مف تعلن مفع مف

ْن َم ِم دَّ وزاِن وال ضَّ الخ أنَّ غ هِ   ***ك ْن ُدفِع داً وِم ائِكه جاس  )٥(ص

  ) د

تعلن والت مف تعلن مفع تفعلْ   ***مف الت مس تعلن مفع  مف

هِ  اك ِب نيا حب دُّ اُع ال ْم مت ْدرٌ   ***َنع ْبسُ  أْرَوَع ال َجي  )٦(وال ِج

  )هـ

تفعلن مفع تفعلْ   ***علنتالت مفوم الت مس تعلن مفع  مف

ٌر ه َزھ ىٍّ أْخالقُ و عل دسُ   ***أب ُه قُ ماٍء وُروح يَّ س  )٧(ِغ

                                                 
  . ٢٢٦ص ٢الديوان مج ) ١(
  .٢٣١ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .٢٦٤ص  ١الديوان مج) ٣(
  .٤٢٥ص ١الديوان مج) ٤(
  .٣٤٧ص ٢الديوان مج) ٥(
  . ٢٢٥ص  ٢الديوان مج) ٦(
  . ٢٣٠ص  ٢الديوان مج) ٧(



  
  :ونتج عنه اإليقاعات الخمسة اآلتية): ٦، ٥،  ٤ ،٢،٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٥

تعلن الت مف تفعلن مفع الت   ***مس تعلن مفع تعلن مف مف

ْد ِه ولق ُدوُع الغالِب اذْت ُص هْ   ***ع اِءمن ُجلِب ُم الفض حَّ أدي  )١(ص

  )ب

تعلن الت مف تفعلن مفع تعلن   ***مس الت مف تفعلن مفع م

ىَّ وُح عل ٍم يلُ ذو َمْيَس ى ل َبِبهْ   ***إنَّ الِم أْو َص ذا الك عوِد ھ  )٢(َص

  )جـ

تعلن الت مف تفعلن مفع الت   ***مس تفعلن مفع تفعلْن م مس

ُدوه ِه غ ْن كمالِ تاقُُه ِم سُ   ***يش وهُ األْم َد َنْح ر الوج  )٣(وُيكث

  ) د

تعلن الت مف تفعلن مفع نفعْل   ***مس الت مس تعلن مفع مف

ـ والِف والْنــ ْرِف والَّغِر والسَّ  )٤(ـَنْحِر وشيٍء يطيُب في اللَّمسِ   ***بالطَّ

  )هـ

تفعْل الت مس تفعلن مفع تفعْل م  ***مس الت مس تفعلن مفع

مِس ِة الشَّ َردَّى ُبحلَّ ْن ت ا ًم سِ   ***ي ھٍم َخْم انى بأْس ْن رم  )٥(وَم

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير التفعيالت الست: خامسا
  :ونتج عنه اإليقاعات الخمسة اآلتية): ٦، ٥،  ٤، ٢،٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ

تعلنم الت مف تعلن م  ***تفعلن مفع تعلن مف الت مف فع

لُِق ْيِن صھص ُر الِمنكَب َخِبهْ   ***ُمزج ماِن من َص  )٦(ُيطرُق أْزُل الزَّ

                                                 
  . ٢٦٧ص  ١الديوان مج) ١(
  . ٢٧٠ص  ١الديوان مج) ٢(
  . ٢٣٢ص  ٢الديوان مج) ٣(
  . ٢١٨ص  ٤ن مجالديوا) ٤(
  . ٢١٨ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٢٧٦ص  ١الديوان مج) ٦(



  )ب

تعلن الت مف تعلن مفع تعلن   ***مف الت مف تعلن مفع مف

مْ  ِراِق إذا ل ْن الف يئاً ِم َ   ***أَر ش ا قاً كلِف َبْ◌ِن عاش و ال ان أخ  )١(ك

  )جـ

تعلن الت مف تفعلن مفع ت  ***م تعلن علن فم الت مف مفع

ُكنهُ  َو َمْس وَّ وْھ اغب الج دِده  ***فش ْن َم َى ِم يَح وْھ رِّ َل ال  )٢(وقاَت

  )د

تعلن الت مف تعلن مفع تعلن   ***مف الت مف تفعلن مفع م

ْف ه واْخَتَل ُن في َق الُحْس هِ   ***اتَّف ي مَذاِھِب ِل ف َذاِھُب الَعْق  )٣(َم

  )هـ

تعلن الت مف تفعلن مفع ت  ***م تفعْل مف الت مس علن مفع

ْـ  ِة والـ مان َ◌م كالزَّ هَّ ُد ال سُ   ***وراِك ْتَ◌هُ َرْم ا ألِف ُت إذا م  )٤(بي

  )و

تعلن الت مف تعلن مفع تفعْل   ***مف الت مس تفعلن مفع م

ْذ يلَة ُم اؤه الفص رًز آب رسُ   ***أْح ا الفُ ي عروقِھ ْت ف  )٥(َتفَّرَس

  )ز

تعلن الت مف تعلن مفع تعلن  ***مف تفعْل  مف الت مس مفع

هِ  واِب ِب ْن الثَّ يٍن ِم لُّ ثم سُ   ***ُك ه َبْخ ائِى فإنَّ ُر ثن  )٦(َغْي

  
  

                                                 
  . ٢٣٦ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٤٣٤ص  ١الديوان مج) ٢(
  . ١٥١ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٢٢٥ص  ٢الديوان مج) ٤(
  . ٢٢٧ص  ٢الديوان مج) ٥(
  . ٢٢٩ص  ٢الديوان مج) ٦(



 ً جز: خامسا   :إيقاعات الرَّ
  :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلتين: أوالً 
  :التالى ونتج عنه اإليقاع): ٣، ٢(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-١

تفعلن تفعلن  م تفعلن م مس

اَل  ْن غ رْ َم ال انجب ْدِعھا ف د َص )١(َبْع

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان): ٦، ٣(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-٢
ل تفعلن متفع تفعلن مس تفعْل   ***مس تفعلن مس تفعلن مس مس

ريِب ِج والضَّ تَھاِب الَّْل َد اش بِ   ***َبْع نَّ والتَّحني ِد السَّ ِل َبْع  )٢( كاللْھ

  )ب
تفعلن مت تفعلن مس لمس ْل   ***فع تفعلن متفع تفعلن مس مس

وِب زَّ ِة الل اءًة لألْزَم كِن لل  ***ًمحَّ رُّ ّتالِم ال ّو اس  )٣( نوبِ ذُّ مح

  :ونتج عنه اإليقاع التالي): ٦، ٥(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-٣
تفعلن تفعلن مس تفعلن مس ْل   ***مس تفعلن متفع تفعلن م مس

ِش ُن األْعَم ى اب َم الَفت ثُِّنْع الَغ
ْ ف ذُّ ال

َر◌ْ   *** وُن والَبَخ الُق والجن وال الِح  ل

)٤(
  :ثانياً اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالت

  :ونتج عنه اإليقاع التالي): ٣، ٢، ١(تغيير التفعيلتين رقم ) أ-١
تفعل تفعلن  مس تفعلن م م

َق األْرِض  ماُء َح ا السَّ ْت بھ )٥(َقَض

  :ونتج عنه اإليقاع التالي): ٤، ٢، ١(ين رقم تغيير التفعيلت) أ-١
 

تفعلن تفعلن مس تفعلن م تفعْلن   ***م تفعلن مس تفعلن مس م

هِ  ي َعْذلِ ه ف اِذٍل َعَذْلُت هِ   ***وع ْن َجْھلِ ٌل ِم ىَّ جاِھ نَّ أن  )٦( فَظ

                                                 
  .. ٣٧٤ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٥٠٣ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٥٠٢ص  ٤الديوان مج )٣(
  . ٣٧٤ص ٤الديوان مج) ٤(
  . ٥١٨ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٥٣٠ص  ٤الديوان مج) ٦(



   
  :ونتج عنه اإليقاع التالي): ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٣

تفع تفعلن م تفعلن مس تفعْل   ***لنم تفعلن مس تفعلن مس م

هِ  ِه وفِعلِ ي َقول وقٍة ف هِ   ***وُس اغيِ َبْذلِ ه ب ْدِحى في َذلُت َم  )١(َب

  :ت األربعة اآلتيةونتج عنه اإليقاعا): ٦، ٣، ١(التفعيالت رقم تغيير ) أ-٤

تفعلنم تفعلْ  تفعلن مس ْل   ***مس تفعلن متفع تفعلن مس مس

ةِ  ر الُيمن ْن حبي رارِ  وِم ْن َورادِ   ***األْب اٍت وِم ْن أْتِحميَّ  )٢( ِم

  )ب

ل تفعلن متفع تفعلن مس تفعْل   ***م تفعلن مس تفعلن مس مس

اَءًفلْو ًعَصْرَت ال ْخَر صاَر م يالءَ   ***صَّ ا ل ٍة بتنابھ ْن ليل  )٣(ِم

  )جـ

ل تفعلن متفع تفعلن مس ْل   ***م تفعلن متفع تفعلن مس مس

ْن َن اِد ِم ادِ َحم ه َحَم آدِ   ***ْوٍء ل دَّ ْھِر ال ال احراِت الشَّ ي ن  )٤(ف

  )د

ل تفعلن متفع تعلن مس تفعْل   ***مف تفعلن مس تفعلن مس مس

وِب ْن َلُغ ْن وِم ْن أْي َد ِم اِرِق الَمْھضوبِ   ***أْبع داًة الشَّ  )٥(ِمْنھا غ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥، ٤ ،١(تغيير التفعيالت رقم  -٥

ت تفعلن مم تفعلن  ***نتفعلسفعلن مس تفعلن مس تفعلن مس  م

هِ  َدْعنى أُبل اِنى َف ُت َريْع هِ   ***َلِبْس ي خبلِ اً ف ٍر غرق ن دھ  )٦(َرأى اب

  
                                                 

  .٥٣١ص  ٤الديوان مج ) ١(
  . ٥١٤ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٥٠٠ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٥١٢ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٥٠١ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٥٣٠ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :التالي ونتج عنه اإليقاع): ٦، ٥، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٦

تفعلن م تفعلن مس ْل   ***تفعلسم تفعلن متفع تفعلن م مس

زِ  ُد ِج هِ ُمفِي ي َجْزلِ اِل ُمْعط ه  ***ِل الم ِه وِحلَّ ْن َحراِم ه ِم  )١(يَحْحوي

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة التالية): ٦،  ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٧

تفعلن تعلن م تفعلن م ْل   ***مس تفعلن متفع تفعلن مس مس

يِر ًحل َظ األس اِت َلْح هِ ق ُه بِ   ***َكْبل أنىَّ ِجْئُت ى ك هِ َحتَّ  )٢( َعْزلِ

  )ب

تفعلْ  تفعلن مس تفعلن م ْل   ***مس تفعلن متفع تفعلن مس مس

وِب ٍب َمْحج مُس ذاُت حاج ُروبِ   ***والشَّ ا ُغ ِر م بْت ِمْن َغْي  )٣(َقْد َغرَّ

  )جـ

ْل تفعلن متفع تفعلن م ْلْ◌   ***مس تفعلن متفع تفعلن مس مس

يِب ا الَقِش ي ِرداِئھ ي زاھ  ***واأْلرُض ف بِ ف ا َرطِي ْن َنْبِتھ  )٤(ٍر ِم

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان): ٦، ٥، ٢(رقم  التفعيالتتغيير ) أ-٨

تفعلن مف تفعلن مف  ***نتفعلسعلن متمس ْل تمس علن متفع

هِ  ْن َقْبل ِه ِم ُت وَدةٌ َھمَّ لِهِ   ***َمّولُ ه ِبفْض ِل ل د داَن ُذو الَفْض  )٥(ق

  )ب

تفعلن م تفعلن م تفعلن م  ***نتفعلسمس تفعلن م  تفعلنمس

تْحلِه ُه ال َيس ْن َيُذّق اب ِم هِّ   ***كالصَّ ِت ِظل ُكن َتْح أْن َيْس  )٦(إال ب

  
  

                                                 
  . ٥٣١ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٥٣٢ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٥٠٢ص ٤الديوان مج) ٣(
  . ٥٠٢ص ٤الديوان مج) ٤(
  .٥٣١ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٥٣١ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :التاليانونتج عنه اإليقاعات األربعة ): ٦، ٤، ٣(م رق التفعيالتتغيير ) أ-٩

ل تفعلن متفع تفعلن مس ت  ***مس ْل م تفعلن متفع علن مس

ي ِمْ◌ َرى ف ى َس هِ ِمّثلِ ِه ِبِمْثلِ هِ   ***ثلِ ْرِه وُنْبلِ ي ِكب ٍك ف  )١(وَمَل

  )ب

تفعْل تفعلن مس تفعلن مس ْل   ***مس تفعلن متفع تفعلن مس م

الواِدى ًة ب لَم ھَّادًة نوَّ ادِ   ***َس ريِس بالوھ رة التَّع  )٢( كثي

  ) جـ

ل ْ تفعلن متفع تفعلن مس ْل   ***مس تفعلن متفع تعلن مس م

َرتْ  ا َس ِبالَِد َلمَّ ِة ال ي حاَج الَھَواِدى  ***ف اٌر ب ى األعج  )٣( ولِحَت

  )د

ل تفعلن متفع تفعلن مس ْل   ***مس تفعلن متفع تعلن مس مف

تطار ذى اس ْرِق ال ْھُم للَب ا َس ارا  ***ي جي نھ دُّ ِم ال ى رغ اَت عل  )٤(ب

  :ةونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتي): ٦، ٣،٥(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٠

تفعلن م تفعلن مس تفعلن م  ***تفعلْ سمس تفعْل مس تفعلن مس

النُّوِب اللُّوِب أو ك ِل أو ك بِ   ***كالَّلْي ارٍض ِغربي ادًى لع  )٥(ُمنق

  )ب

ل تفعلن متفع تفعلن مس تفعْل   ***مس تفعلن مس تفعلن م مس

اِد ٍر وَب ْن حاِض ًة ِم ادِ   ***ممْنوع عيد الث لَّ في الصَّ ى َتُح  )٦(ىَحتَّ

  
  

                                                 
  .٥٣١ص  ٤الديوان مج)١(
  . ٥١٢ص  ٤الديوان م) ٢(
  . ٥١٣ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٥١٥ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ٥٠١ص  ٤الديوان مج) ٥(
  . ٥١٤ص  ٤الديوان مج) ٦(



  )جـ

تفعل تفعلن مس تفعلن مس ْل   ***مس تفعلن متفع تفعلن م مس
اراَ َد األْبَص ا أْنَج تَّ إذا م راراَ   ***َح دًى ِس اراً ون الً جھ  )١(وْب

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: ثالثا
  :اآلتية ونتج عنه اإليقاعات الثالثة):  ٦، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

ْل تفعلن متفع تفعلن م ْل   ***م تفعلن متفع تفعلن مس مس

ِب ْن نجي يس ِم اً ول الُعُجوبِ   ***نجائب اِف ب ابة األْعن بَّ  )٢(َش

  )ب

ْل تعلن متفع تفعلن مف ْل   ***م تفعلن متفع تفعلن مس مس

ا دَّ َرِب األِش َع الَع ْت َجْم ا  ***جمع دَّ الَم األش دُّ الظ اً ُيل  )٣(َجْمع

  )جـ

ْلتعلن مفتمف ْل   ***علن متفع تفعلن متفع تفعلن مس مس

اِد ِمحة القي اريًة ُمّس اِدى  ***س ة األي ًة ُمبيضَّ َودَّ  )٤(ُمسَّ

  :اإليقاعان التاليانونتج عنه ):  ٦، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

تفعلن م تفعلن م ت  ***تفعْلسم ْل م تفعلن متفع علن مس

لُ  بلهُ  ويجع ي ُس َل أْدن ائ هِ   ***النَّ لَِّ◌ َمْحلِ ائى الَمح ٍد ن  )٥(وبل

  )ب

ْل تعلن متفع تعلن مف تفعْلن   ***مف تفعلن م تعلن مس مف

هِ  ذاِء إْبل ه بُح َم ِمْن ْملِهِ   ***أعْل وى ِبش دى الن ْت أي د لعب  )٦(ق

  
                                                 

  . ٥١٥ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٥٠١ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٥٦٥ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٥١٢ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .. ٥٣١ص  ٤الديوان مج) ٥(
  . ٥٣٠ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦، ٥، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٣

ت ْل تتفعلن مفسم  ***نتفعلْ سعلن متعلن مفم علن متفع

ْلِ◌ِه ْن أص ى ِم َل أمل خَّ َحْب هِ   ***ف تعبدني بَمْطلِ ا اس د م ْن بع  )١(ِم

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية):  ٦، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

ْل تفعلن متفع تعلن مس تفعْل   ***مف تفعلن مس تفعلن مس م

ؤوِبل دُّ َة ال راً جمَّ بِ   ***ْم أر عي َر بالتَّأوي ُل التَّْھجي  )٢(ُتواِص

  )ب

تفعْل تفعلن مس تفعلن مس ْل   ***م تفعلن متفع تفعلن مس م

ُروِب ارٍض َمك ْن ب ْت َع وبِ   ***ونفَّس افِر الجن ْن ن نْت ِم كَّ  )٣(وَس

  )جـ

ْلسعلن متمف ْل م  ***تفعلن متفع تفعلن متفع تفعلن مس

دا دَّ َجْع اَخ الَمَق َوَد َنضَّ ْدا  ***أْس ىَّ ُجن ا للنب ُن ُكنَّ  )٤(ونح

  :ونتج عنه اإليقاعات الخمسة اآلتية):  ٦، ٣،٥، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٥

ت تفعلْ فم تفعلن م تفعلْ تتفعلن مفسم  ***نعلن مس  نعلن م

ْر نانه إذا كَش اً أْس ؤ  ***كأنَّم ْرع ُم ْن الق بٌّ ِم رْ َح ٌر َنِخ  )٥(دَّ

  )ب

تفعْل تفعلن مس تفعلن مس تفعْل   ***م تعلن مس تفعلن م مس

ردا تنى ُب ْد ألْبَس ّي ق دَ   ***وط ُت الَعْب ْرُت فھزم ى فَخ  )٦(َحتَّ

  
  )جـ

                                                 
  . ٥٣٢ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٥٠١ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٥٠٣ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٥٦٥ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ٣٧٤ ص ٤الديوان مج) ٥(
  . ٥٦٦ص  ٤الديوان مج) ٦(



ْلفتم تفعلن متفع ْل تتفعلن مفسم  ***علن مس علن متفع

الِد وِر والج الِس الُخ ْن القِ اِت الضُّ  ***ِم ادِ والُمْقرب  )١(فُيِ الِجي

  )د

ْل تفعلن متفع تعلن مس تفعْل   ***مف تعلن مس تفعلن مف مس

ِض ٍة وحْم ْن ُخل وَقرةٌ ِم اً ال تْمِضى  ***ُم يِ ِنعم  )٢(تمِضى وُتبق

  )هـ

ْل تفعلن متفع تعلن مس ْل   ***مف تفعلن متفع تفعلن م مس

ارا اَن ن اًء وك ا م خطِ   ***آض لن رى وأْس ارَ  أَْرَضى الثَّ  )٣(الُغب

  :ونتج عنه اإليقاع التالى):  ٦، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم   -٦

تفم ْلتعلن مفس تفعْل تمف  ***علن متفع تفعلن مس علن مس

اِد ا العب َد رض ًة ِعن ِل بالمِرْ◌صادِ   ***نزال ْت للَمْح ْد جعل  )٤(ق

  :اعان التاليانونتج عنه اإليق):  ٦، ٥، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٧

تفعْلن تعلن م تفعلن مف تفعْلن   ***مس تعلن م تفعلن مف مس

لِهِ  ِر نْص ِد بغي يَع الِغم ا أض هِ   ***م ْد أھل ُك ِعن م ي ا ل ْعِر م  )٥(والشِّ

  )ب

تعلن مفتسم ْلف تفعلن مم  ***علن متفع ْل تتفعلن مفس ع

هِ  رداً ِبَعْدل داً ُمنف ا واح ى ُتم  ***ي ي ف ته الغن هِ ألبس  )٦(لِ

  
  
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦، ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٨

                                                 
  . ٥١٣ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٥١٨ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٥١٥ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٥١٢ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ٥٣٢ص  ٤الديوان مج) ٥(
  . ٥٣٢ص  ٤الديوان مج) ٦(



تفعلن مم ف  ***تفعْلسلن معتس تعلن مس تفعلْ تم  نعلن م

ْر راةُ الَبَش ك إم ذا أمُّ ا َحبَّ رْ   ***ي ِن الَكَم الحًة ِع ْت ص  )١(وُجِزَي

  :عات الثالثة اآلتيةونتج عنه اإليقا):  ٦، ٥، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -٩

تفعلن مفتسم ْل تفعلن مم  ***تفعْلسعلن مس تفعلن متفع

ا دَّ راً ج ًر أم ُت األم ا َرأي داً   ***لمَّ اِم ُب ن القي ْد م ْم أِج  )٢(ول

  ) ب

ْل تفعلن متفع تفعلن مس ْل   ***مس تفعلن متفع تفعلن م م

بِ  ن قري ألرِض م َدت ل ا َب ا   ***لمَّ قْت لَوْبلھ وَّ ُكوبِ تش  )٣(السَّ

  )جـ

ْل تفعلن متفع تفعلن مس ْل   ***مس تفعلن متفع تعلن م مف

ِب ى النَّقي ْت عل يعِة التَّف وبِ   ***كالشِّ ِة الجن ذًة بطاع  )٤(آَخ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير خمس تفعيالت: رابعا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى):  ٥، ٤، ٣ ،١،٢(تغيير التفعيالت رقم  -١

تفعْلنعلن مفتم تفعلْ   ***تفعلن م تفعلن مس تفعلن م  نم

هِ  رى بْنبل ْن السُّ ُه ِم هِ   ***رميت ي بزلِ ازٍل ف  )٥(بب

  :ونتج عنه اإليقاعات الثمانية اآلتية): ٦، ٤، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

تفعلن مف تفعْلنتم تفعلن معلن متمف  ***علن م تفعْلن س

ط اً ُمُ◌ض هِ ُممتَّع لِّه  ***لعاً ِبجمل د َس يِف ِعْن لِتاً كالسَّ  )٦(ُمنص

  
  )ب

                                                 
  . ٣٧٤ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٥٦٥ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٥٠٢ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٥٠١ص  ٤ان مجالديو ) ٤(
  . ٥٣١ص  ٤الديوان مج) ٥(
  . ٥٣١ص  ٤الديوان مج) ٦(



ل تعلن متفع تفعلن مف تفعْل   ***م تفعلن مس تعلن مس مف

واِد مٍد َج ْن ص ٌة ِم وٍد وال والَّدِ   ***َھدي يَس بمول  )١(ل

  )جـ

تفعلن مف ْلتم تفعلن م  ***علن متفع لْ سم  تفعلن متفع

بيِب ع الصَّ ِق م ي ذَة الرَّ وبِ   ***َلذي ى القُل ى عل ا َتھْم  )٢(كأنمَّ

  )د

ْل تعلن متفع تفعلن مف لْ   ***م تفعلن متفع تعلن مس  مف

ِب ٍد َرِغي ْن بل ْت ِم بِ   ***وأْقنَع ِث بالمغي َد الغْي ُظ َعْھ  )٣(َيحْف

  )هـ

ْل تعلن متفع تفعلن م ْل   ***م تفعلن متفع ل مس متفع

اِد َنٍة َجَم ْن َدواِء َس ادِ وَحلب  ***وِم ِة الِعت ْن ُروق  )٤(ْت ِم

  )و

تفعْل تعلن مس تفعلن م ْل   ***م تفعلن متفع تفعلن مس م

ا دَّ ٍر ُمعت ْد ِنم ُت ِجل د  ***َلِبْس دُّ ق ْرغاٍم ُيق َدْ◌ ِض  )٥(ّ◌َ◌اوِجل

  )ز

تفعْلن تفعلن م تعلن م تفعْلن   ***مف تفعلن م تعلن مس مف

ْن َتعجُّ  ُب ِم هَيعج ي وُبخلِ ى   ***ب هَيلَحظن ه وَھْزلِ دِّ ي ج  )٦(ف

  
  
  )ح

                                                 
  . ٥١٤ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٥٠٣ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٥٠٣ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٥١٣ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ٥٦٥ص  ٤الديوان مج) ٥(
  . ٥٣٢ص  ٤الديوان مج) ٦(



تفعْلن تعلن م تعلن مف لْ   ***مف تفعلن مفتع تعلن مس  مف

هِ  داً بجھل ى معت مَّ أت هِ   ***ُث م ُيحلِ ِد ل ي المْج ٍق ف  )١(ذا ُعن

  :ونتج عنه اإليقاعات الستة اآلتية):  ٦، ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

ْل تفعلن متفع تفعلن مس تفعلن   ***م تفعْلن م تعلن مس مف

ُب ُد كالخطي ع ا الرَّ ام فيھ بِ   ***فق يَن النِّي ريُح حن ت ال  )٢(وَحنَّ

  )ب

ْل تفعلن متفع تفعلن مس تفعْل   ***م تعلن مس تعلن مف مف

ا دَّ اِل ّھ ان الِجب دُّ أرك داَ   ***َيھ ا َعْب يٌم ألبين ان تم  )٣(ك

  )جـ

تفعل تفعلن مس تعلن مس تف  ***م تفعلن مس تعلن م عل م

وِب ْذَنٍب َيعُب ْن ِم ْت ِم وبِ   ***وفتق رى الَمغلُ ْن الثَّ ْت ِم  )٤(وغلب

  ) د

تعل ْلسم نم تفعلْ مف  ***تفعلن متفع تفعلن مس  تعلن م

واِدى ُه الصَّ ْت ھامات ْن زادِ   ***فروي ٍر م ت لِمُ◌قت ْم َحمَل  )٥(ك

  )هـ

ْلسعلن متمف لْ علن متعلن مفتمف  ***تفعلن متفع  تفع

داَءا ًة ع ادْت ليل ِى ع ماءَ   ***إْن ھ بحِت اأْلرض إذْن س  )٦(أص

  
  
  )و

                                                 
  . ٥٣٢ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٥٠٢ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٥٠٣ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٥٠٣ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ٥١٣ص  ٤الديوان مج) ٥(
  . ٥٠٠ص  ٤الديوان مج) ٦(



تفعْلنسعلن متمف تم  ***تفعلن م تعلن مف تفعْلن ف علن م

َبنَ  ا َغ هِ  م ُل َعْقل وَن مث هَّ◌ِ   ***المغب َك ُكل اً بأخي َك يوم ْن ل  )١(َم

  :تالىونتج عنه اإليقاع ال):  ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

ْل تعلن متفع تفعلن مف تفعْل   ***مس تفعلن مس تفعلن م م

اِد ن ِرِم الزِّ ْرٍق َض يَقْت ِبَب ادِ   ***ِس مائُر األغم ُه ض  )٢(كأنَّ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير التفعيالت الست: خامسا
  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية):  ٦، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

ت ْلم تفعلن متفع تفعلن مف  ***فعلن م تفعْل تم علن مس

ِب ِب باألدي َة األدي ؤبوب  ***وفرح ادقَة الشَّ ْت ص  )٣(وخيَّم

  )ب

ْل تفعلن متفع تفعلن م ْل   ***م تفعلن متفع تعلن م م

ِب بي ريِض للطَّ َف الَم وُّ بِ   ***تش بِّ للحبي رَبَ◌َ◌ الُمح  )٤(وَط

  )جـ

ْل تفعلن متفع تعلن م لْ   ***مف تفعلن متفع تعلن م  مف

واِد واُد بالسَّ اْختلَط السَّ ادى  ***ف ا ُيغ رى بم َرِت الثَّ  )٥(أْظف

  )د

تفعْل تعلن مس تعلن مف ْل   ***مف تفعلن متفع تعلن م مف

اِد ِخِب اإلْرع ٍد َص مَّ ِبرْع دادِ   ***ُث ٍن ٍح لقٌا بألُس  )٦(ِيْس

  
  )هـ

                                                 
  . ٥٣٠ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٥١٣ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٥٠٢ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٥٠٢ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ٥١٣ص  ٤الديوان مج) ٥(
  . ٥١٣ص  ٤الديوان مج) ٦(



ْل◌ْ تمف تعلن متفع تفعلن مف  ***علن م ْل◌ْ تم  علن متفع

وِب َرِر الُخط ًة لِم فُّ   ***ناقِض ِيبِ  َتُك مِن الَعص زَّ ْرَب ال  )١(َغ

 ً   :إيقاعات الطويل: سادسا
  :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلة واحدة: أوالً 
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ١(تغيير التفعيلة رقم  -١

اعيلن ولن مف اعيلن فع ول مف اعيلن   ***فع ولن مف اعيلنفع ولن مف  فع

ِس طوراً وفي وُمحتكم في الُخم
ْ ُ ال

لَّ عن ُغصنِ   *** ْد ْج  )٢(فقْد َدقَّ عن ِحْقٍف وق

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٣(تغيير التفعيلة رقم  -٢

ول اعيلن نفع ولن مف اعيلن فع اعيلن  ***مف ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

دُ   ***تجرًع أسًى قد أقفر الجرُع الَفْرُد ا الَوْج ْب ماَءھ ْيٍن يحتلِ َى َع  )٣(ودْع ِحس

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٤(تغيير التفعيلة رقم  -٣

ول اعلن نفع ولن مف اعيلن فع اعيلن  ***مف ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

ھا ا كئوُس ٍةتجرى علين دىِ   ***بقاعيَّ ذى ُتْب يِ ال ي وُنخف ذى ُتخف ْدى ال  )٤(فُنب

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥(يلة رقم تغيير التفع -٤

ول اعيلن نفع ولن مف اعيلن فع اعيلن  ***مف ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

ِد ِع الُمل ُع لألْرب ْت أْرُب دِّ   ***َعَف ِه الَق ِح َمْجدولِ يِم الَكْش لُِّ◌ ھض  )٥(لك

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٧(تغيير التفعيلة رقم  -٥

ولن  اعيلن فع ولن مف اعيلنفع اعيلن  ***مف ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

ا ي إِلف ْلَت ب دَّ اً إْذ َتَب لُت إلف دَّ ى  ***َتب ا أّْوَف اُن وم َك الزم اننيِ في د خ  )٦(وق

  
                                                 

  . ٥٠٢ ص ٤الديوان مج) ١(
  . ٢٧٩ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٨٠ص  ٢الديوان مج) ٣(
  . ٦٣ص  ٢الديوان مج) ٤(
  . ١١٨ص  ٢الديوان مج) ٥(
  .٢٣٨ص  ٤الديوان مج) ٦(



 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلتين: ثانيا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٧(تغيير التفعيلة رقم  -١

اعلن ولن مف اعيلن فع ول مف اعيلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

لٌك ه مس ا في الفجِر م ٌب ك ّم َنَس ْعبُ   ***َلُھ وٌد وةال ِش ٌى وال واٍد َعن  )١(َخف

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٧، ١(تغيير التفعيلة رقم  -٢

اعيلن ولن مف اعيلن فع ول مف اعيلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

روِر وال   ***ى أَُنَساَغَداً يتناءَى صاِحُب كان ل ي السُّ ى ف ْبٌح ل ال ُمص ف

ْ)٢(
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٤، ٣(تغيير التفعيلتين رقم  -٣

اعلن ول مف اعيلن فع ولن مف اعيلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

اِء أْطراِف الَفَض ِيحوا ب َفس
ا ْت ا

ْم درْب◌ُ   *** ْر درٍب لك ن غي ِد م ا خال  )٣(قن

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٣،٥(تغيير التفعيلة رقم  -٤

اع ول مف اعيلن فع ول مف اعيلن  ***لنيفع ولن مف اعيلن فع ول مف  فع

ى وَف ُيثِكلن ٌب س ي حبي بنفس
َنْف

مْس◌ِ   *** رَّ ِد وال َة اللّح مى ُتحف ُل ِجْس  )٤(وَيجِع

  :ىونتج عنه اإليقاع التال): ٥، ٤(تغيير التفعيلتين رقم  -٥

اعلن ولن مف اعيلن فع ولن مف اعيلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ول مف  فع

ِت ى النَّب ى َيسحْب عل سحاٌب مت
ُ ل ْ َذ

دُ   *** ه وال َجع و علي ل ينْب ال رج  )٥(ف

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٤،٧(تغيير التفعيلتين رقم  -٦

اعلن ولن مف اعيلن فع ولن مف اعيلن  ***فع ول مف اعيلن فع ولن مف  فع

رٌق ِب ف ين الَھْض ان ب ا ك وم

ْ ُن ْ َ

زُلِ◌ الَھضبُ   *** م ي وا ول  )٦(سوى أنھم زاول

  
                                                 

  .١٨٤ص  ١الديوان مج) ١(
  .٢٢٢ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .١٨٨ص  ١الديوان مج) ٣(
  .٢٢٠ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٨٧ص  ٢الديوان مج) ٥(
  .١٨٤ص  ١الديوان مج) ٦(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٤(رقم  تغيير التفعيلتين -٧

ول اعلن نفع ولن مف اعيلن فع اعلن  ***مف ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

رْت ِد َغيَّ ةُ الَمْج زَّ ُه ِھ كت اهُ أ  ***إذا َحرَّ واذبِ عطاي انِى الك ْماَء األَم  )١(س

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٧، ٥(تغيير التفعيلتين رقم  -٨

اعيلن ولن مف اعيلن فع ولن مف اعيلن  ***فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

ّرُو وىٌّ وال َعْم ُد ُح رُ   ***َعزاًء فَلْم يْخل َط الُعم ي وإْن ُبِس ٌد َيْبق ْل أَح  )٢(وَھ

 ً   :الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالتاإليقاعات : ثالثا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١

اعلن ول مف اعيلن فع ول مف اعيلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

هِ  يَق مَحلَّ وِم ض يُد الق ُذمُّ س بُ   ***َي ح ُع الرَّ ُه الواِس ُه أنَّ ِم من ى الِغل  )٣(عل

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥، ٤، ١(قم تغيير التفعيالت ر  -٢

اعلن ولن مف اعيلن فع ول مف اعيلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ول مف  فع
ً ا رغاُم يوم ُد الَّض ا لألَس وم
اك

بُ   *** بَص الَكْل ريمته إْن أنَّ أْو بْص  )٤(ص

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٧، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٣

اعيلن فع ول مف اعلنفع اعيلن  ***ولن مف ول مف اعيلن فع ولن مف  فع
داً َى وموح وِم َمْثن راًه الق لُّ س ربُ   ***يظ ا ش ا كأنَّھم اوى بعينھ  )٥(نش

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

اعلن ولن مف اعيلن فع ول مف اعلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع
ْدلِو اقتسمْت أخالقُ م تِج رُّ ل ً   ***ُه الُغ ا اِس عائب ْن الن اً م اً وال خلق  )٦(معيب

  
                                                 

  .٢٠٤ص  ١الديوان مج) ١(
  .٨٦ص  ١الديوان مج) ٢(
  .١٨٥ص  ١الديوان مج) ٣(
  .١٩٠ص  ١الديوان مج) ٤(
  .١٨٠ص  ١الديوان مج) ٥(
  .١٣٤ص  ١الديوان مج) ٦(



  )ب

اعلن ولن مف اعيلن فع ولن مف اعلن  ***ع ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

ا ن الموِت إنَّ داُء ب مِت األع وِرداَ   ***ال يَش وِت م ْن عرصِة الم  )١(سُنخلى لھم م

  :قاع التالىونتج عنه اإلي): ٧، ٥، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٥

اعيلن ولن مف اعيلن فع ول مف اعيلن  ***فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

ذلِ  َل الّع ا كأسھا مقت لِ   ***أصْب بحميَّ ْن التَّب وَك ِم اً إْن عنَّنف ْن ِعوض  )٢(َتُك

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٦

اعلن ولن مف اعلن فع ولن مف ا  ***فع ولن مف اعلنفع ولن مف  عيلن فع

ت م يُم فَّين ل وَم ص اِت ي اِتمِ   ***وللُطرَف ن ح دىُّ ب اً ُع اً وال ُحزن  )٣(ُخفات

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -٧

ول ول نفع اعيلن فع اعلن مف اعيلن  ***مف ولن مف اعيلن فع ول مف  فع

َم ْد خص ا وق ر َعْنھ الوا أس وق
األُ

دُّ   *** مْت لُ تاٍق إذا خاص واِنُح ُمش  )٤(ج

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -٨

اعلن ول مف اعيلن فع ولن مف اعيلن  ***فع ولن مف اعلن فع ولن مف  فع

ه ٌد أذال الى ال يزي وُن المع لبُ   ***َمص ريٌك وال الصُّ ٌد وال ش  )٥(وال مزي

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٧، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -٩

اعلن ول مف اعيلن فع ولن مف اعيلن  ***فع ول مف اعيلن فع ولن مف  فع

دى وتھم النَّ ي بُي ا َدبُّ إال ف ربُ   ***فم وِرھِم الح ي حُج ْرُب إال ف م َت  )٦(ول

  
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -١٠

                                                 
  .٦٤ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٥١٩ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٢٥٩ص  ٣الديوان مج) ٣(
  .١٨٢ص  ٢الديوان مج) ٤(
  .١٨٢ص  ١الديوان مج) ٥(
  .١٨٧ص  ١الديوان مج) ٦(



اع ول مف اعيلن فع ولن مف ول  ***لنفع اعلن نفع ولن مف اعيلن فع  مف

هُ  ا  ***يطوُل استشارِت التَّجارِب رأي اروا التَّجاِرب أي استش رَّ ا ذووا ال  )١(إذا م

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٧، ٥، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -١١

اع ول مف اعيلن فع ولن مف اعيلن  ***لنيفع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

ِم المح ا القاس َرأب وَد إْن ُذك م
ُ ْ َ ال

دوُ   *** ا يْغ ُروُح وم ا ي اَ م َت رزي  )٢(ُوقي

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥،٧، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -١٢

اعلن ولن مف اعيلن فع ولن مف اعيلن  ***فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

َك وال كُ   ***غداَ خائفاً يستنجُد الُكتَب ُمذِعناًَ◌ ٌل ثنت َك فألُرس ْب◌ُ علي  )٣(ت

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥،٨، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -١٣

اعلن ولن مف اعيلن فع ولن مف ول  ***فع اعيلن فع ول مف اعلن نفع  مف

رَّ ْن ُح ِن ع اًء الُحس لبنا ِغط َس
ُ ْ أّ

َواَلِِبا  *** البيھا َس بَّ السَّ لُّ للُ  )٤(تظ

  :عنه اإليقاع التالى ونتج): ٨، ٤،٧(تغيير التفعيالت رقم  -١٤

اعلن ولن مف اعيلن فع ولن مف اعلن  ***فع ول مف اعيلن فع ولن مف  فع

عُ  مَّ وِاقِ ا ُح ٍر إنَّ م ن عم وَح ب اِ   ***أن تْعلياِت َمَص ِب الُمس  )٥(عُ ولألْجُن

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: رابعا
  :اإليقاع التالى ونتج عنه): ٤، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١

اعلن ولن مف اعلن فع ولن مف ول  ***فع ولن فع اعيلن فع اعيلنن مف  مف

اوزْت اِء مج ف بالعط ا األلَّ ُخر  ***ألنَّ نا الصَّ يِن إالَّ أنَّ أعرض َدى اللَّ  )٦(َم

  
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٢

                                                 
  .١٤٤ص  ١الديوان مج) ١(
  .٩٨ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .١٩٠ص  ١الديوان مج) ٣(
  .١٣٩ص  ١الديوان مج) ٤(
  .٨٨ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٥٧٣ص  ٤الديوان مج) ٦(



ول اعلن فع ولن مف اعلن فع اعلن  ***مف ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

هُ  ن ال نُدل َت م داك أن ت فِ تدلُّهُ   ***ُجعل ْل نس دبيِر ب ي التَّ ْزم ف ى الح  )١(عل

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٣

اعلن ول مف اعيلن فع ول مف اعيلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ول مف  فع

وُن يھا الُعي دَّ فُِر َخ رةٍ ُتعص َوْردِ   ***ِبُحم االًعلى ال ْت وب  )٢(إذا َوَردَت كان

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٤

اع ول مف ولفع اعلن يلن فع اعيلن  ***مف ول مف اعيلن فع ولن مف  فع

هُ  اِجِم أنَّ ْھُب األع ْت ُص ِه َعلِم ُعْ◌ربُ   ***ب ھا ال ن ذاِت أنفُِس ْت ع ِه أْعَرب  )٣(ب

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  )أ-٥

اع ول مف اعلنيفع ول مف اعلن  ***لن فع ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

ا دِك في الُبك داً لعْھ اِم إال غرائِ   ***ُسنُغِرُب تجِدي ي األي ِت ف ا ُكن افم  )٤(ب

  )ب

اع ول مف اعلنيع ول مف اعيلن ف  ***لن فع ولن مف اعلنفع ولن مف  ع

َواِحُبهْ  ٍف وَص َواِدى ُيوُس نَّ َع هْ   ***ُھ ؤَل طالُِب اً أْدرَك الّس ْد م اً فق  )٥(فعزم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٧، ٥، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٦

اعلن ولن مف اعلن فع ول مف اعيلن  ***فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

دْت ُن فاغت بوُ   ***َتَخيَّر في آراِمھا الُحس ْن َيْص ة َم بي ونُجَع ْن َيْص رارَة َم  )٦(ق

  
  
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٥، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٧

                                                 
  .١٤٦ص  ٣الديوان مج) ١(
  .٦١ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .١٨٨ص  ١الديوان مج) ٣(
  .١٣٨ص  ١الديوان مج) ٤(
  .٢١٦ص  ١ديوان مجال) ٥(
  .١٧٩ص  ١الديوان مج) ٦(



ُع َشْمَل الَقْلِب ِمْن ُكلَّ ِوْجَھةٍ تُ  َعبِ   ***َصدِّ ل َمْش ْن ك ثَّ ِم َبُعُه بالَب  )١(وَتْش

  :يقاع التالىونتج عنه اإل): ٨، ٧، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٨

اعلن ولن مف اعيلن فع ول مف اعلن  ***فع ول مف اعيلن فع ولن مف  فع

اٍل قصيرٍة َكواَِعبُ  َ   ***زارْت في لي ا نھنَّ كواِعب ْن ُحس ى ِم يَّْلن ل  )٢(ُيح

  )ب

اعلن ولن مف اعيلن فع ول مف اعي  ***فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

ْد ى َق ى الت رَّ دي الح ا كِب وي
ْ َ َّ َ َت

الَمُ   *** ِك َم ا َعَلْي ي م ِد ُذوب ْن الَوْج  )٣(ِم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٦، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٩

اعلن ولن مف اعلن فع ولن مف اعلن  ***فع ولن مف اعلن فع ولن مف  فع

واِرُع اٌل ف ٌع جب وٌم َطواَلِ عُ   ***ُنج يوٌل دوافِ ٌع س وٌث َھواِم  )٤(ُغُي

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٧، ٥، ٤، ٣(ت رقم تغيير التفعيال -١٠
ول اع نفع اعلنيمف ولن مف اعيلن  ***لن فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

َزْل م َي واظِر ل ُد النَّ ٌر قي ا َمْنظ بُ   ***لھ ِه الُح ي ُخفاَرِت دو ف ُروُح وَيْغ  )٥(ي

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٥، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -١١
ول اعلنفع ول مف اعيلن فع اعلن  ***ن مف ولن مف اعيلن فع ول مف  فع

َل و أنَّ الخالِخ ِف ل َن الِھِي ِم
ْ َّ

لُ   *** اَ الخالِخ ْت َعَليھ ُماً جال ا ُوش  )٦(لھ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٧، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -١٢

اعلن ول مف اعيلن فع ولن مف ول م  ***فع اعيلن فع ولن مف اعلنفع  ف

َل ي َفواِض ئَت أْن ًتحِص إذا ِش
َكفِّ

اَ◌َ   *** ك كاِتب ذ ل اً أو فاتَّخ ْن كاِتب  )٧(فُك

                                                 
  .١٤٨ص  ١الديوان مج) ١(
  .١٣٩ص  ١الديوان مج) ٢(
  .٢٦٧ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٥٨٦ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .١٨٠ص  ١الديوان مج) ٥(
  .١١٥ص  ١الديوان مج) ٦(
  .١٤٣ص  ١الديوان مج) ٧(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٦، ٥، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -١٣

اعلن ولن مف اعيلن فع ولن مف اعلن  ***فع ولن مف اعلن فع ول مف  فع

ُن ِث إالُّ اب لُّ اللُّي ُث ُك ا اللْي وم
ةث

هْ   *** َو راھُب ٍة وھ واَق ناق يُش فُ  )١(َيع

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٧، ٥، ٤(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١٤

ول اع نفع اعلنيمف ولن مف اعلن  ***لن فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

 َ ا ِت إالَّ مواِھب ا كُن ا م امن َ   ***أأيَّ ا يِ َحَباِئب ْعاِف الحبيب ِت بإس  )٢(وُكن

  )ب

و اع نلفع اعلنيمف ولن مف اعي  ***لن فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

ا اً فطالم نَّ قريب دْت ِم ال َتْبُع ْم َتْبُع  ***ف َت َفل دُ ُطلْب ت بَععِي  )٣(ْد وأن

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٧، ٦، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -١٥

اعلن ولن مف اعيلن فع ولن مف اعلن  ***فع ول مف اعلن فع ولن مف  فع

رى ِرَد الثَّ َد أن أُف ا بْع ا فقلن عُ   ***وقُمن حابِة ُتْقلِ ي السَّ اُل ف ا ُيق ه م  )٤(ب

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير خمس تفعيالت: خامسا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١

اع ول مف ولفع اعلن يلن فع ول  ***مف اعيلن فع ول مف اعلن نفع  مف

َرهُ ُك أَْم اَز َيْملِ َدُع اإلنج ال َي وِد مَ   ***ف ي الج ُه ف رُ وَيْقُدم ؤخَّ ٌل ُم  )٥(ْط

  :ان التاليانونتج عنه اإليقاع): ٨، ٧، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

اعلن ول مف اعيلن فع ول مف اعلن  ***فع ول مف اعيلن فع ولن مف  فع

َى دِة الُمن اُل وافِ ْت آم ه ائتلف كرُ وقا  ***ب ًة تتشَّ ِه جم َت َلدَي  )٦(م

  
  

                                                 
  .٢٣٠ص  ١الديوان مج) ١(
  .١٣٨ص  ١الديوان مج) ٢(
  .٤٠٠ص  ١ان مجالديو ) ٣(
  .١٧٩ص  ١الديوان مج) ٤(
  .٩٦ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٢١٧ص  ٢الديوان مج) ٦(



  )ب

ول اعلن نع ول مف اعيلن فع ول  ***مف اعلن نفع ول مف اعيلن فع  مف
الً ؤمَّ داَك ُم افِي َج ظ الَع ا يَلْح الَ   ***م ؤمَّ ؤوب ُم ى ي ٍة حت وَى لحظ  )١(ِس

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان): ٨، ٧، ٥، ١،٤(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

اعيلن فع ول مف اعلن نولفع ول  ***مف اعيلن فع ول مف اعلن فع  مف

ھِر إذ دَّ َب ال اً َمْنِك ُت ُحطام ترك
ن

ىِ   *** َك َمْنكِب َ◌ا أْن جعلت مَّ اِمى َل  )٢(زح

  )ب

اعلن ولن مف اعيلن فع ول مف اع  ***فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

ه ى فإنَّ وٍى أو غنٍّ لُّ ق رُ   ***فُك اَء فقي اَل الَّم و ن َك ول  )٣(إْلي

  :ان التاليانونتج عنه اإليقاع): ٨، ٥، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٤

ول اعلن نفع ول مف اعلن فع اعلن  ***مف ولن مف اعيلن فع ول مف  فع

ريبھا ي بض ِبالُد ترتم لُّ ال بُ   ***تظ ْو ُيْجن ا وھ ْن أقطاِرھ مُل ِم  )٤(وُتش

  :تاليانال انيقاعونتج عنه اإل): ٨، ٧، ٥، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ -٥

اعلن ول مف اعيلن فع ول مف ول  ***فع اعيلن فع ول مف اعلن فع  مف

هُ  اِحبي  ***وما صار في ذا اليوِم َعْذلَُك ُكلُّ ك ص اَر جھلُ ىَّ ص ُدوِّ حت  )٥(َع

  )ب

اعلن ول مف اعيلن فع ولن مف اع  ***فع ول مف اعيلن فع ول مف  فع

َكً◌ َوى ِب ي الَھ تجيراً ف ْر ُمس أِج
طاً ا

امُ   *** وٌن ِني َدِه والُعي ك َي  )٦(إلي

  
 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ست تفعيالت: سادسا

                                                 
  .٢١٦ص  ٢الديوان مج) ١(
  .٩٨ص  ٣الديوان مج) ٢(
  .١٥٤ص  ١الديوان مج) ٣(
  .٢١٨ص ٢الديوان مج ) ٤(
  .١٩٩ص  ١الديوان مج) ٥(
  .٢٦٧ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٥، ٤، ٣ ، ١،٢(تغيير التفعيالت رقم  -١

اعلن ول مف اعلن فع ول مف اعلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ول مف  فع

ٍد م ِل َمحَّ داً َبْقت رُت ُمحم ًة   ***ذك لِ وَقْحطب َل الَبالب راً طوي  )١(ِذك

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٨، ٧، ٥، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٢

ول اعلن فع ول مف اعلن نفع اعلن  ***مف ول مف اعيلن فع ول مف  فع

رُع ى َفُيْس مُع وَيمِش وُل َفَيس عُ   ***َيق ه فيؤِج ي ذاِت اإلل ِرُب ف  )٢(وَيض

  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦،٨، ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٣

اعلن ول مف اعيلن فع ول مف اعلن  ***فع ولن مف اعلن فع ول مف  فع

رَك ْن رأى َغِي لْت َع إذا َفَض
ْ ْ أ

لُ   *** تَّ فاِض ا الَّ ن ِجھاِتھ ُك ع  )٣(ورأي

  :ات الثالثة اآلتيةونتج عنه اإليقاع): ٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  )أ-٤

اعلن ول مف اعيلن فع ول مف اعلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ول مف  فع

ا ْدِ◌َل َثوُبھ ْأِى أُس رَّ اُت ال تِ   ***إذا ُظلم ره َفَتَجلَّ ا فج َع فيھ  )٤(َتَطلَّ

  ) ب

اعلن ول مف اعيلن فع ول مف ا  ***فع ول مف اعيفع ول مف  عيلن فع

 ً ا َك ُمخيب ُت َعْن ىَّ أثْب َك أن رُّ ر َخل  ***َيُس ْم ُي بُ وَل داَك يخي ْن َج  )٥(ٌق ِم

  )جـ

ول اعلن نع ول مف اعيلن فع ول  ***مف اعيلن فع ول مف اعي فع  مف

                                                 
  .١١٩ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٣٢٦ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .١٢٠ص  ٣الديوان مج) ٣(
  .٣٠٥ص  ١الديوان مج) ٤(

هذا البيت من عجيب ما جاء في شعر الطائى، ألنه أتبع الَعْيَن : "قال الخطيب التبريزي نقًال عن أبى العالء المعري* 
حركة، وليس وبعض من يتكلم في العروض يذكر هذا البيت ويحمله على أنه جاء بالعين مت.. الواَو في غير القافية

بعدها واو، ويجب أن يكون الطائى لم يفعل ذلك، ألنه معدوم في شعر العرب، والغريزة له ُمنكرة، ألنه يجمع بين أربعة 
  .٣٢٦ص  ٢الديون مج.." أحرف متحركة في وزن لم يستعمل ذلك فيه

  ..٤٤٣ص  ٤الديوان مج ) ٥(



رى ِى أْن ُي تحيي يقين ى ألْس بيلُ   ***إن ه س يء علي ي ش َى ف كِّ  )١(لَِش

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغير سبع تفعيالت: سابعا
  :إليقاعات الثالثة اآلتيةونتج عنه ا): ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٤

اعلن ول مف اعيلن فع ول مف اعلن  ***فع ول مف اعلن فع ول مف  فع

اقُِع فُر ف واِر أص ْن األن اِك ِم اِطعُ   ***َكَس ُر س ٌع وأحْم ْيُض ناِص  )٢(وأب

 ً   :اإليقاع الناتج عن سالمة التفعيالت الثمانى: ثامنا
  :ج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتيةونت): ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٤

اعيلن ولن مف اعيلن فع ولن مف اعيلن  ***فع ولن مف اعيلن فع ولن مف  فع

ْت وَحْبلُ  ْر◌ُ   ***اَلبيِن ُمسْتِحٌد شزُر تَصدَّ َر الَھج ا َوعَّ ُع م ھََّل التَّودي ْد َس  )٣(وق

 ً   :إيقاعات البسيط: سابعا
  :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلتين: أوالً 
  :ونتج عنه اإليقاع التالى): ٦، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -١

تفعلن   لْ افمس تفعلن   ***علن متفع لْ افمس  علن متفاع

خراتٍ  ا ُمس دُو المناي ثِ   ***تغ ه النَّفي مَّ ى َس اً عل  )٤(وقَّف

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية): ٨، ٤(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢
نمستفعلن  فاعلن م تفعلن  فِعْل ن  ***س تفعلن فعْل اعلن مس تفعلن ف  مس

هِ  ْل َموقِِع راَ قب طَّ أم ْت َق َو َبيَّن اِن   ***ل لَّ باألوث ا َح ِف م ْم ُتْخ ل
)٥(لالُّ

  ) ب

تفعلن  علن مستفعلن  فا اعلن   ***نْ فعلمس تفعلن ف نمس تفعلن فعل  مس

َل اً َفَ◌ض بِس هللاُ ُنوح م ُيل ل
ت ْ ن

وحُ   *** كِرِه ُن ن ُش ُه ِم ا بثَّ  )٦(إالَّ لم

                                                 
  . ٤٨٦ص  ٤الديوان مج ) ١(
  .٥٨١ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٥٦٧ص  ٤لديوان مجا) ٣(

  .لم تسلم التفعيالت الثماني إال في بيتين* 
  .٣٢٧ص  ١الديوان مج) ٤(
  .٤٥  ١الديوان مج) ٥(
  .٣٤٠ص  ١الديوان مج) ٦(



  )جـ

ْن تفعلن  فعل ن  ***مستفعلن  فاعلن مس تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  مس

ذوُر َت مْع د أْن ْد وزنَّ ْد ونَّك رِّ ا   ***َص يس َتْنميھ رى ل ُد الشَّ أُْس

ُ ا َ )١(ال
 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالت: ثانيا
  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٦، ٣، ١(ير التفعيالت رقم تغي) أ -١

اعلن تمف لْ علن  ف اعلن   ***متفع تفعلن ف تفعلن ممس

 ً ا اَك ُظلم ْت لحظت ْم َقَتل ھامِ   ***َك ِب ُمتس ِق الَقْل ْن عاِش  )٢(ِم

  )ب

ْل اعلن متفع تفعلن  ف تفعلن   ***م اعلن م تفعلن ف مس

اٍل ْي جم ي رونق وُل ف يرِ   ***َتُج ُة الْبِص ِه ُمْقل دَّ ْن َخ  )٣(ِم

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٨، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ -٢

ت اعلن فم تفعلن علن  ف اعلن   ***نفعْلمس تفعلن ف تفعلن مس ن مس فعل

ھُر تصريَح الغماِم لھا َح الدَّ اھِر   ***تصرَّ ا ط اَء ِمْنھ وِم ھيج ْن ي َع
ُ ُ)٤(

  )ب

ن تفعلن فعْل اعلن مس تفعلن  ف ن   ***م تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف مس

ِده ؤِدى بتالِ ھِر أن ُي دَّ وى ال أْعوانِ   ***إذا ن ِه ب َر َكفَّي تعْن َغْي ْم يس  )٥(َل

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٨، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ -٣

نسم تفعلن فعْل ن مس ن مس  ***تفعلن  فعل تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف

ِب ْن الُكت اًء ِم دُق أنب يُف أص ِه الَحدِّ َبْيَن الِجدِّ واللَّعبِ   ***السَّ  )٦(في َحدِّ

  
                                                 

  .٣٧٢ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٢٦٣ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .١٩٥ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٥٥ص ١الديوان مج) ٤(
  .٣١١ص ٣الديوان مج) ٥(
  .٤٠ص  ١الديوان مج) ٦(



  )ب

ن تفعلن فعْل ن مس تفعلن  فعل ن   ***مس تفعلن فْعل اعلن مس تفعلن ف مس

هِ  ْت بعْزمِت و كان ُؤاِد فل وِرى الف ُب   ***ُم م تْخ ابيُح ل ذكى المص ُت

ُال )١(اَ
  )جـ

ن تفعلن فعْل ن مس تفعلن  فعل ن   ***مس تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف مس

يِن دَّ ى ال ا إل َدْيِنَك فاحتجن قنا ِب ذ  ***ِض اَِطع ُم وِجْ◌ِه س ا ِب ِغبَت عنَّ

ْ َّ )٢(ال
  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٦، ٤، ٣(تغيير التفعيالت رقم ) أ -٤

تفعلن  ف اعلن م  ***لْ تفععلن مامس تفعلن ف لْ م  تفع

اِدى َة األع ا رأى ِرقب بِ   ***لمَّ ِه كِئي ى ِب ى ُمعنَّ  )٣(عل

  )ب

ْل اعلن متفع تفعلن  ف ْل   ***مس اعلن متفع تعلن ف مف

رامٌ  ى غ ْه ل ْن ِبَعْيني ا َم اِمى  ***ي يِ ِحم ْن ُمھجت َب ِم رَّ  )٤(َق

  :نه اإليقاعات الخمسة اآلتيةعونتج ) ٨ ،٤،٥(تغيير التفعيالت رقم ) أ -٥

تفعلن  علن امستفعلن  ف اعلن   ***نفعْلمس تفعلن ف تفعلن  م  نْ فعلمس

ةٌ  اُء عاِكف لْم اِر والظَّ حًى   ***ضوٌء ِمْن الن ي ُض اٍن ف ْن ُدخ ُة ِم وُظلم
َ)(

  )ب

ن تفعلن  فعْل ن مس تفعلن  فعل ن   ***مس تفعلن  فعْل اعلن مس تعلن ف مف

ىَّ  ِتھْمحت دَّ اٌر ُم ْت أثم َ   ***إذا أيمع اِر ُمصطِرما  )٦(أْرَسلَك هللاُ لألعْم

  
  )جـ

                                                 
  .٣٤٢ص ١الديوان مج) ١(
  .٣٤١ص ٣الديوان مج) ٢(
  .١٦٣ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٢٦٣ ٤الديوان مج) ٤(
  .٥٤ص  ١الديوان مج) ٥(
  .١٧١ص ٣الديوان مج) ٦(



ن تفعلن  فعْل اعلن   ***مستفعلن  فاعلن مس تفعلن ف نْ م تفعلن  فعل  مس

ودِ  ْن الُج ُر ِم ُه بح ى َمْوُج يرم
اً َ ُز

انِ   *** ْت ِبعقي ٌة ِزيَن ُه فِضَّ  )١(َحَباُب

  )د

تفعل نمستفعلن  فاعلن مس ْن   ***ن  فعْل تفعلن  فعل اعلن مس تعلن ف مف

ِة ْن َعرَص ائلِِى َع ا السَّ ً◌ھ ا أيُّ ي
ُ ال

ُن داودِ   *** اِس داوُد ب ى الَب  )٢(إنَّ َفَت

  )هـ

ن تفعلن  فعْل ْن   ***مستفعلن  فاعلن مس تفعلن  فعل اعلن مس تفعلن ف م

ارَب ا ش وَى ي رَب الَھ ى وُش دعن
ا الك

إنَّنى  *** ذى حُ  ف اِرسِ للِ يتُه َح  )٣(سِّ

  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٨، ٦، ٤(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٦

ن تفعلن  فعْل ْن   ***مستفعلن  فاعلن مس تفعلن  فعل ن مس تفعلن فعل مس

ةٌ  ي   ***يقضوَن باألمِر عنھا وھى غافِل ا وف ٍك ِمنھ ي َفل ا دار ف م

)٤(قُُط
  )ب

نمستفعلن  فاعلن م تفعلن  فعْل ْن   ***س تفعلن  فعل ن مس تفعلن فعل م

ٍد وحُ   ***َلْم ُيْغلِِق هللاُ باَب الُعرِف عن أح  )٥(باُب األميِر َلُه المألُوُف مفت

  :ثالثاً اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت
  :ونتج عنه اإليقاعان التاليان) ٨، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

تفع نم تفعلن  فعْل ن مس ْن   ***لن  فعل تفعلن  فعل اعلن مس تفعلن ف م

ْن ْم أوَت ِم كرنك إْن ل ُر ألش بح
ل أ

دِ   *** ِر األب ى أخ ك َعنَّ كراً ُبوافي  )٦(ُش

  
  )ب

                                                 
  . ٣١٢ص ٣الديوان مج) ١(
  . ١٠٨ص  ٢الديوان مج) ٢(
  . ٢١٦ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .  ٤٥ص  ١الديوان مج) ٤(
  . ٣٤١ص  ١الديوان مج) ٥(
  . ٧ص  ٢الديوان مج) ٦(



ن تفعلن  فعْل ن مس تفعلن  فعل ْن   ***م تفعلن  فعل اعلن مس تفعلن ف مس

ر ْيس َيع ِلوَل َه اَلوْص ُف ُكْن
ُ ُ ا َ

رانِ   *** أٍى أو بھْج ادى بن ى ُيغ  )١(َحتَّ

  :التاليانونتج عنه اإليقاعات األربعة اآلتية) ٦، ٤، ٣ ،١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

تفعلن  ف لْ اعلن مم ل  ***تفع اعلن متفع تفعلن ف  م

ه اِم في وَت النَّع أنَّ َص تغيثِ   ***ك ْوُت ُمْس ا َص  )٢(إذا َدَع

  )ب

ْلتمف اعلن متفع لتمف  ***علن  ف اعلن متفع  علن ف
َوادهُ ُوداً ْن َھ ى م در ل رَّ بِ   ***َج قي ى الرَّ اً عل ار رقيب  )٣(ص

  )جـ

ْلتمف اعلن متفع ل  ***علن  ف اعلن متفع تفعلن ف  م

وِر ليُب ُن اٍل س رُد جم ه   ***َف رورِ ب ُد السُّ تقلَّْت ب  )٤(اْس

  )د

اعلن مت تفعلن  ف ْلم ل  ***فع اعلن متفع تعلن ف  مف

ؤاٍد ْن فُ َت ِم ْد تْمن قيمُ   ***لق َك السَّ َقَمُه طْرفُ  )٥(أْس

  :التالياناإليقاعان ونتج عنه ) ٨ ، ٤،٥، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

اعلن  تفعلن  ف تفعلن ف م اعلن   ***نعْلمس تفعلن ف تفعلن م  نفعلمس

 ً َدثا يباً الح بى َح م   ***فأصغِرى أنَّ ش ِد ل ي الَمْھ ى ف ريِ أنَّن وأكب

)٦(أ
  
  
  ) ب

                                                 
  . ٣١٠ص  ٣الديوان مج) ١(
  . ٣٢٥ص  ١الديوان مج) ٢(
  .  ١٦٣ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ١٩٥ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ٢٦٨ص  ١الديوان مج) ٥(
  . ١١٠ص  ١الديوان مج) ٦(



اعلن  تفعلن  ف تفعلن م اعلن  ***نْ فعلمس تفعلن ف تفعلن  م  نفعلمي

ھَر صالحةً فتًى َمتى ما ُينلِ دَّ وِدى  ***َك ال ِه ع ْن َفعلِ ا ِم ْل ألمثالِھ  )١(َيقُ

  :األربعة اآلتيةونتج عنه اإليقاعات ) ٨، ٦، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

اعلن تفعلن  ف نْ  م تفعلن فعل تفعلن   ***مس ن مس نْ فعل تفعلن فعل  مس

ةً  ا ُمرتِّب ُرَج الُعلي ّيروا األب بِ   ***وص َر ُمنقل اً أو غي ان ُمنقلب ا ك  )٢(م

  )ب

ْن تفعلن فعل اعلن مس تعلن  ف نْ   ***مف تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  مس

ي بِر ف اَس الصَّ ھُر ك دَّ ِك ال ع َجرَّ
لُ

لُ   *** ا الحب ي آِنيَّھ رُق ف وِت يغ  )٣(للم

  )جـ

ْن تفعلن فعل اعلن مس تعلن  ف نْ   ***مف تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  مس

 )٤(ال زال ُمكتسياً سربال محسودِ   ***أصبَح في النَّاِس محموداً لُِسؤِدِدِه

  )د

ْن تفعلن فعل اعلن مس تفعلن  ف نْ   ***م تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  مس

هُ  ه ل وِح في رُّ اِع ال ه الْجِتم ِمِه   ***كأنَّ ي ِجس ٍة ف لِّ جارح ْن ك ِم

ُ ُ)(
  :اآلتية الثالثةونتج عنه اإليقاعات ) ٨، ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٥

ْنسم تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  ***تفعلن  ف نْ ام تفعلن فعل  علن مس

هُ  ماِء ل واُب الّسً ُح أب تَّ تُح تف ِا   ***ف ي أثوابھ رُز األرُض ف وتب
ُ ُ )٦(ال

  
  
  )ب

                                                 
  . ١٠٨ص  ٢الديوان مج) ١(
  . ٤٤ص  ١الديوان مج) ٢(
  . ١٢٦ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ١٠٨ص  ٢الديوان مج) ٤(
  . ٣٤٢ص  ١الديوان مج) ٥(
  . ٤٦ص  ١الديوان مج) ٦(



ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***مس تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  م

ى ُث ب اُم تعب واترت األيَّ ا ت وأسقْط ريُحھا أوراَق أغصانيِ   ***لمَّ
)١( 

  )جـ

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***مس تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  م

ه ى ب هِ  ظنَّ وال تجني ٌن ل هِ   ***َحَس قَّ ُحبِّي ى َح يَس َيْرع ُه ل  )٢(وأنَّ

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٨، ٦، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٦

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***مس تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  مس

ْت د أفل ْن ذا وق ُة  ***فالشمس طالِعٌة ِم مُس واجب ْك والشَّ ْن ذا ول ِم
)٣(

  )ب

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***مس تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  مس

 ً ا تنِى َنعم دَّ ْد قل ِر لق ل لألمي َرِ◌يحُ   ***قُ ِت ال  )٤(فُتَّ الثناَء ِبھا ما َھبَّ

  )جـ

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***مس تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

َل ت وم أوَّ ا الي انىم ع وال الثَّ  )٥(الَبْيُن أكثُر ِمْن شوقيِ وأحزانىِ   ***ودي

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٨، ٦، ٥، ٤(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٧

ْن تفعلن فعل اعلن مس تفعلن  ف نْ   ***مس تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  م

َق رَد األني ُم الُب َر القاس ا اكتس لمَّ
ا َ َغ

ى السُّ  *** ى إل داه عل روِر فأع

ْ َق ُ)٦(
  
  
  )ب

                                                 
  . ٣١٢ص  ٣الديوان مج) ١(
  . ٢٩٥ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٥٤ص  ١الديوان مج) ٣(
  . ٣٤٠ص  ١الديوان مج) ٤(
  . ٣٠٨ص  ٣الديوان مج) ٥(
  . ٤٠٣ص  ٢الديوان مج) ٦(



ْن تفعلن فعل اعلن مس تفعلن  ف نْ   ***مس تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

ةٍ  ت ِبغالِي فرٍة ُعلَّ ي ُص راُء ف دِيھا  ***حم دِّ ُمھ ْن َخ ْت ِم ا قُِطف  )١(كأنمَّ

   )جـ

ْن تفعلن فعل اعلن مس تفعلن  ف نْ   ***مس تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  م

ْت ع رٍئألق َل ام اِربي َحْب َى غ ل
ا َ

بِ   *** َر ُمنقل اً أو غي ان ُمنقلب ا ك  )٢(م

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير خمس تفعيالت: رابعا
  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٨، ٥، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

ْنم تفعلن فعل ن مس نْ   ***تفعلن  فعل تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  م

حًى دوُر ُض تھنَّ الُخ ْد كتم ا وَق د  ***أم اً َبع َد هللاُ مع افأْبَع  )٣(!ھا اْكَتَتم

  )ب

ْن تفعلن فعل ن مس تعلن  فعل نْ   ***مف تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  م

ْن وَك ِم َف المْحُب ذوا الَحَج د نب ق
ُز

يِّرَت   *** ْل ُص امُھم ب يَّروا ھ وِص
)٤(اَ   )جـ

تفعلن   ن مسفم ْنعل نْ   ***تفعلن فعل تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  م

هُ  َص ه َنغَّ ٍب ِمن َة َقل ُت ِرقَّ ِ◌ٌص ِمن َرقيِب قلُبه قاِسى  ***ُرزقِ  )٥(َمنغَّ

  ) د

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***م تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  م

ر بٍر غي ك بص بَرْ◌ُت عن َص
ُ غل َ

يِن   *** دَّ ى الخ يْن عل ِع ع وَدم

ُ )٦(ك
  
  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٨، ٦، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٢

                                                 
  . ٢٨٨ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٣١٢ص  ٣الديوان مج) ٢(
  . ١٦٧ص  ٣مجالديوان ) ٣(
  . ٣٧٢ص  ٢الديوان مج) ٤(
  . ٢١٦ص  ٤الديوان مج) ٥(
  . ١٥٧ص  ٤الديوان مج) ٦(



ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***م تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  مس

ةً  اَم ُمجفِل وا األيَّ اَ َزعَم ْفاِر أْو ُه◌ْ َعن  ***َعَجاِئب فِر األص ي َص َن ف
)١(

  )ب

ن م تفعلن  فعل ْنم تفعلن فعل نْ   ***س تفعلن فعل اعلن مس تفعلن ف  مس

ْد ِك َفَق ُت فِي ا ال قي اريحي   ***لئن جحدُتك م ُھوُد تب ْت ُش حَّ َص

)٢(ذ
  )جـ

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ سم  ***م تفعلن فعل اعلن مس  تفعلن ف

ا داَد ناِعيھ ى َبْغ اًم عل د أق ھرْ   ***لق دَّ راِب ال ا لِخ ا فلْيَبِكھ  )٣(باِكيھ

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٨، ٦، ٥، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٣

ْن تفعلن فعل اعلن مس تفعلن  ف نْ   ***م تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

لمْت ْد س لْم فق ٍر واّس ا َجْعف اً أب ِل   ***َلَع تعلى ِبك ُروءةُ واس َك الم ِب

ُ )٤(ال
  )ب

تفعلن  ف ْنعلن ام تفعلن فعل نْ   ***مس تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

ا اُل يجنُبھ اَقتنِى اآلم ك َس انى  ***إلي ْن وأوْط وِدَك ِم حاُب ُج  )٥(َس

  )جـ

ْن تفعلن فعل اعلن مس تفعلن  ف نْ   ***م تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

دانِ  ا الَجدي َف ُيبلين رى كي رٍّ وإعالنِ   ***أال ت ي ِس ُب ف َف نلع  )٦(وكي

  
  
  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٨، ٦، ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم ) أ-٤

                                                 
  . ٤٣ص  ١الديوان مج) ١(
  . ١٥٧ص  ٤الديوان مج) ٢(
  . ٤٣٨ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٢٩٦ص  ١الديوان مج) ٤(
  . ٣١٤ص  ٣الديوان مج) ٥(
  . ٤٣٢ص  ٤الديوان مج) ٦(



ْنسم تفعلن فعل ن مس نْ   ***تفعلن  فعل تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

وُد فاِئح ال س يٌض الصُّ ب
ف ائف ال

بِ   *** ي ِك والرَّ الُء الشَّ وِنھنَّ ِج  )١(ُمت

  )ب

ْنسم تفعلن فعل ن مس نْ   ***تفعلن  فعل تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

ى ري وذكَّرن المني دھ اليوَم س انىِ   ***ف اَن أْنَس د ك ا ق  )٢(ِمن المدائِح م

  )جـ

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***مس تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

ِن اِت الُحس ْن نَفح َت ِم أُعطي
ا نا ْ أ

ِب   *** ي اِت الطِّ ْن نفح َت ِم وفُْق

ا )٣(أْذكا
 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ست تفعيالت: خامسا

  :ونتج عنه اإليقاعات الثالثة اآلتية) ٨، ٦، ٥، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم ) أ-١

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***م تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

ھا َح ھاِجِس لبْتُھْم ُنْج اً َس ا  ***أماني راُف الَقَن يوِف وأط َى الس  ُظب
لُ ُّ )٤(ال

  )ب

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ   ***م تفعلن فعل ن مس تفعلن فعل  م

اعُده ھَر َس دَّ إنَّ ال راَق ف ار أ  ***َدِع الفِ ي  فص ْن ُروح َك ِم أَْمَل

ا ث ُ)(
  )جـ

ْن تفعلن فعل ن مس تفعلن  فعل نْ م  ***م تفعلن فعل ن مس  تفعلن فعل

داِء ھَ  ْع ِل التَّ ابٍح َھِط اِنوس انِ   ***نَّ وَّ ِر َخ يٍن َغْي راِء أم  )٦(على الِج

  

 ً   :إيقاعات المتقارب: ثامنا

                                                 
  . ٤٠ص  ١الديوان مج) ١(
  . ٣١٣ص  ٣ديوان مجال) ٢(
  . ٢٨٥ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٦٠ص  ١الديوان مج) ٤(
  . ٣٠٨ص  ٣الديوان مج) ٥(
  . ٤٣٤ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلة واحدة: أوالً 
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ١(يالت رقم تغيير التفع -١

و ولن فع ول فع ولفع و  ***نلن فع ولن فع ولفع ولن فع  نلن فع

ا كا جالً لھ تُح َس جالِ وَيم الءِ   ***لسَّ دَّ ْت كال واً إذا أُفِرَغ  )١(وَدل

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٢

ول و نفع ول فع ولفع و  ***نلن فع ولن فع ولفع ولن فع  نلن فع

راِء الِل الثَّ اً بح ى ُمحرم رامِ   ***َمَض ِت الَح ه َربَّ َبْي  )٢(فأْرضى ب

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤(تغيير التفعيالت رقم  -٣

و ولن فع ول فع و  ***ون فُعلفع ولن فع ولفع ولن فع  نلن فع

ى تَّ َمَض ان َح ْذ ك ان ُم ْل ك ِغ◌ِ   ***فھ ذا ال ُر ھ ه غي داً ل  )٣(ذاءِ َحمي

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥(تغيير التفعيالت رقم  -٤

ولن ولن فع ولن فع ولن فع ولن  ***فع ولن فع ولن فع ول فع  فع

اِم ْرُب الِحم ْو ُرَد َغ اَن ل ْد ك اءِ   ***وق َل احِتم وقٍّ طوي ديَد َت  )٤(َش

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦(تغيير التفعيالت رقم  -٥

ولن ولن فع ولن فع ولن فع ولن  ***فع ولن فع ول فع ولن فع  فع

وا يوِف -َلَعمْرِ◌ى -أقرُّ اءِ   ***بُحْكِم السُّ ِل الَقَض قَّ بفص ت أَح  )٥(وكان

 ً   :عن تغيير تفعيلتين اإليقاعات الناتجة: ثانيا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١

و ولن فُع ولن فع ول فع ولن  ***فع ولن فع ولن فع ولن فع  فع

ذى َواِئلىُّ ال ُك ال ى الَملِ َعاإلَناءِ   ***َمَ◌ض ّيَش ُوْس ه الَع ا ب  )٦(َحَلبن

                                                 
  .٣٥ص ٤الديوان مج) ١(
  .٢٨٧ص  ٣الديوان مج) ٢(
  . ٢٣ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٢١ص ٤الديوان مج) ٤(
  ١٩ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .١٣ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ١(قم تغيير التفعيالت ر  -٢

ولن  ولن فع ول فع ولنفع ولن  ***فع ولن فع ولن فع ول فع  فع

ِز ُد العزي جَّ عب ٍه َح امِ   ***وقائل ُث األن جَّ غي ا َح ُت لھ  )١(فقُل

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٣

ول و نفع ولن فع ول فع ولن   ***فع ولن فع ولن فع ولنفع  فع

راُرُھمْ  ِة إق ا بالوالي الوالءِ   ***وم ُه ب وا ل رُّ ْن أق  )٢(ولك

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -٤

و ولن فع ولن فع ولن فع ولن  ***فع ولن فع ولن فع ول فع  فع

ةً  ٍد َلْھف ى خال ى عل ى  ***ألْھفِ رَى َوَرائ امِى وأخ وُن أَم  )٣(تك

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ٤(عيالت رقم تغيير التف -٥

ول ولن فع و نفع ولن فع ولن  ***فع ولن فع ول فع ولن فع  فع

ا ْعتن ْوُت َفجَّ ا الَم اءِ   ***أال أيُّھ اء الَحَي اِة وم اِء الحي  )٤(بم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٨، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -٦

و ولن فع ولن فع ولن فع ولن فع  ***فع وفع ولن فع  ولن فع

رًة َوَرى ِعْب ْيَن ال رَت َب ْد ِص رْ   ***َلَق َد الَبَق اليَج َبْع َت الَھم  )٥(َرِكْب

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥،٦(تغيير التفعيالت رقم  -٧

ولن ولن فع ولن فع ولن فع ولن  ***فع ولن فع ول فع ول فع  فع

ابغاِت َوى السَّ وٍس ِس ْن َلُب ا ِم َرُق   ***وم اءِ َتَرق وِن اإلَض ل ُمت  )٦(ِمْث

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٨، ٦(تغيير التفعيالت رقم  -٨

                                                 
  .٢٨٧ص ٣مجالديوان ) ١(
  .١٩ص ٤الديوان مج) ٢(
  .٢٩ص ٤الديوان مج) ٣(
  .٩ص ٤الديوان مج) ٤(
  .٣٧٦ص ٤الديوان مج) ٥(
  .٢٢ص ٤الديوان مج) ٦(



ولن ولن فع ولن فع ولن فع و  ***فع ولن فع ولن فع ولن فع  فع

اُم يَم الُمق راَت ف وال لِمُ◌ْق رْ   ***َفقُ د َحَض اُدكُم ق ذا حص  )١(وھ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالت: ثالثا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤، ٢، ١(غيير التفعيالت رقم ت -١

و ولن فع ول فع ول فع ولن  ***فع ولن فع ولن فع ولن فع  فع

َدى قِيَق النَّ اِء َش اِء َنَع َداءِ   ***َنَع َل الَج اَ قلي ه َنِعّي  )٢(إلي

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ١،٢(تغيير التفعيالت رقم  -٢

ول ولن فع ول فع ول فع ولن  ***نفع ولن فع ولن فع ول فع  فع

يِف ِل الَمص ُق َكْب َو ُمْطلِ تاءِ   ***وإْذ ُھ ِد الشِّ اُح َقْس و ِمفْت  )٣(وإْذ ھ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٣

و ولن فع ول فع ول فع ولن  ***لنفع ولن فع ول فع ولن فع  فع

َتقِلُّ ُل الُمس َل الَجَم ْد َحَم امِ   ***َلَق َجاَل الَغَم ِز ِس ِد العزي  )٤(ِبَعْب

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٤

ول ول فع و نفع ولن فع ولن  ***فع ولن فع ولن فع ول فع  فع

َى أٌ لأِلس ه َمْلَج اءِ   ***َفَباَطِ◌ُن ٌم لِلوَف اِھُرهُ ِميَس  )٥(وظ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٥

ول ول فع ون فع ولن فع ول  ***فع ولن فع ولن فع ولن فع  فع

بَّةَ  َريَّن الُبكاُس ِب َرَواءِ   ***وال َت َوًى ِبَلھِي ْق َج  )٦(وأْلِص

  
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٨، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٦

                                                 
  .٣٧٧ص  ٤الديوان مج) ١(
  . ٩ص ٤الديوان مج) ٢(
  .٢٨ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٢٨٧ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .١٣ص ٤الديوان مج) ٥(
  . ١٢ص ٤الديوان مج) ٦(



و ولن فع ولن فع ول فع ول  ***فع ولن فع ولن  نفع  وفُعفع

و ُوَح الَجُم م َت الطَّ ْحَت وُكْن اِرفِ   ***ُمِس ِة الصَّ ِة الَكْلب ي ِخْلَق  )١(َح ف

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٧

و ولن فع ول فع ولن فع ولن  ***فع ولن فع ولن فع ول فع  فع

ْز ِن َم َد ب ِن َيزي ِد ب ى خالِ اً َنجِ   ***عل ِر ُدُموع ِد اْم اءِ َي اً ِبم  )٢(يع

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٨

و ولن فع ول فع ولن فع ولن  ***فع ولن فع ول فع ولن فع  فع
راً ه حاِض ْرَت ب اذا َحَض اءِ   ***فم ِل الِخَب أَت ألَْھ اذا َخَب  )٣(وم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ٥، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٩

ولنفع ولن فع ول فع ولن  ***ولن فع ولن فع ول فع ول فع  فع

وِك دُّ الُملُ ْد َج باءِ   ***َفَق ِديُث الضِّ َك َح ُر أبي  )٤(وُعْم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٨، ٢،٦(تغيير التفعيالت رقم  -١٠

ولن ولن فع ول فع ولن فع و  ***فع ولن فع ول فع ولن فع  فع

اِت الُعلُأمُ  َن َبن ا اب راُن ي رْ   ***وجِ ْق راِر الَبَش وِد ِش َل الَيُھ  )٥(وَنْس

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ٥، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -١١

ول ولن فع و نفع ولن فع ولن  ***فع ولن فع ول فع ول فع  فع

ٍل ْن َباب ِل ِم ِب الَخْي ْم َيْجلِ راءِ   ***أَل داَِح السَّ َل قِ واِزَب ِمْث  )٦(ش

  
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٨، ٥، ٤(الت رقم تغيير التفعي -١٢

                                                 
  .٣٩٢ص  ٤ان مجالديو ) ١(
  . ١١ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٩ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٣٣ص ٤الديوان مج) ٤(
  .٣٧٦ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .١٦ص  ٤الديوان مج) ٦(



و ولن فع ولن فع ولن فع و  ***فع ولن فع ولن فع ول فع  فع

ه ِظ اإلل ِر ِحْف ي َغْي اِر ف ى النَّ ْخَ◌ِدرْ   ***إل ا ُم ك هللاُ ب  )١(َغرقَّ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى)  ٨، ٦، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -١٣

ول ولن فع ون فع ولن فع ولف  ***فع و نع ولن فع ول فع  فع

 ً ا ا ُمْعلن ارَى ِبھ ْوَت النَّص راِرھا  ***َحَب اتِم أْس َر ك ا غي  )٢(لھ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: رابعا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١

و ولن فع ول فع ول فع ولن  ***فع ولن فع ولن فع ول فع  فع

زْلوعاوَ  ْم َي َرٌب َل ا َج اءِ   ***َدھ عاَفھا بالَھَن اِوُد أس  )٣(ُيَع

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ٤، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٢

ول  وفع ولن فع ول فع ول   ***فع ولن فع ولنفع ولن فع  فع

و َتَلُھْم لألُس ُك أْق ْم َي اءِ   ***أَل ب َبُھْم للظِّ ْبراً وأْوَھ  )٤(ِد َص

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٨، ٤، ٢، ١(ير التفعيالت رقم تغي -٣

و ولن فع ول فع ول فع و  ***فع ولن فع ولن فع ولن فع  فع

ْل م ُتَن لُھْم ل َت َفَياِش ا  ***َرأَْي ى وإْمَراِرھ دِّ الَمَواِس  )٥(ِبَح

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٨، ٦، ٤، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٤

ول ول فع ولن  نفع وفع ول  ***فع وفع ولن فع ول فع  ن فع

ِف َة الَواِص ُك ريحاَْن ْم َت تأِنفِ   ***أَل تظِرٍف ولُِمْس  )٦(لُمْس

  
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٨، ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٥

                                                 
  .٣٧٧ص ٤الديوان مج) ١(
  .٣٦٩ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٣٤ص  ٤الديوان مج) ٣(
  ١٥ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ٣٧٠ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٣٩٢ص  ٤الديوان مج) ٦(



و ولن فع ول فع ولن فع و  ***فع ولن فع ولن فع ول فع  فع

اَنه د ص ياؤَك ق ا ِض اؤَك إْذ جِ   ***َفَبْيَن اِرفِ حي َت بالج  )١(ْئ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٨، ٤،٦، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٦

و ولن فع ول فع ولن فع و  ***فع ولن فع ول فع ولن فع  فع

ا ْن َقْبلِھ ِك ِم ْم أْدِر أنَّ ا  ***وَل ياَط بأثماِرھ بُّ السِّ  )٢(ُتِح

  :لتالىونتج عنه اإليقاع ا)  ٨، ٥،٦، ٤(تغيير التفعيالت رقم  -٧

و ولن فع ولن فع ولن فع و  ***فع ولن فع ول فع ول فع  فع

ةً  ْرَت أُْحدوث ْد ِص دوَن َق ا  ***أَعْب اُئر أْخَباِرھ ُن س َدوَّ  )٣(ُي

 ً   :اإليقاع الناتج عن سالمة التفعيالت الثمانى: خامسا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٥، ٤، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٧

ول ولن فع و نفع ولن فع ول  ***لنفع ولن نفع ولن فع ولن فع  فع

اٍن ِريكْى ِعن اً َش ان جميع َفاءِ   ***وك ْى َص اٍن َخلِيَل يَعْى لَِب  )٤(َرِض

 ً َمل: تاسعا   :إيقاعات الرَّ
  :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلة واحدة: أوالً 
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٢(رقم  تغيير التفعيلة -١

اعالتن اعالتن ف اعالتن   ***ف اعالتن ف ف

ـ ْن َيْھــ َةً◌ ِم ْنَ◌ُع القُبل وتُ   ***َيم ليُم قُ ْس  )٥(واهُ والتَّ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤(تغيير التفعيلة رقم  -٢

اعالتن اعالتن ف ن   ***ف اعالتن فعالت ف
َف َزالَّ ى كي ؤَس َقْلب الَّ   ***ُب ْقِم َمَخ اَر للسُّ  )٦(ص

                                                 
  . ٣٩٢ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٣٧٠ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٣٦٩ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .١٠ص  ٤الديوان مج) ٤(
   ١٧٦ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٢٦١ص  ٤الديوان مج) ٦(



 ً   :اتجة عن تغيير تفعيلتيناإليقاعات الن: ثانيا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٢، ١(تغيير التفعيلتين رقم  -١

ن ن فعالت اعالتن   ***فعالت اعالتن ف ف

باباًَ◌ ْيَخ ش ِت الشَّ َ   ***َكَس ا ْكالً وُغْنج ى ِش  )١(فاكْتَ◌س

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٣، ١(تغيير التفعيلتين رقم  -٢

اعالتن ن ف اعالتن   ***فعالت ن ف فعالت

ِتياٍق اِريُح اْش اتُ   ***وَتَب وٌم طاِرق  )٢(وُھم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤ ،١(تغيير التفعيلتين رقم  -٣

اعالتن ن ف ن   ***فعالت اعالتن فعالت ف

تھاٌم ؤاُد ُمْس اتُ   ***وفُ ْه الَوَجن نَت  )٣(َجنَّ

  :يقاع التالىونتج عنه اإل) ٣، ٢(تغيير التفعيلتين رقم  -١

ناف اعالتن   ***عالتن فعالت ن ف فعالت

ٍق ْعُت ِبُنط رَّ كوتُ   ***إْن ًتَض اداهُ السُّ  )٤(فحم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤، ٢(تغيير التفعيلتين رقم  -٥

ن اعالتن فعالت ن   ***ف اعالتن فعالت ف

رٍّ  ه ِبِس َبْح في م ُي َ   ***ل ا  )٥(ال وال أُْدِرَج َدْرج

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤، ٣(تغيير التفعيلتين رقم  -٦

ن   ***عالتناعالتن فاف ن فعالت فعالت

ا ذى ك ى ال ْن أْخَش ْم أُك ى  ***َل ُت ُمَخلَّ ْد ُكن  )٦(َن وق

  
                                                 

  .٥٠٦ص ٤الديوان مج) ١(
  .١٧٥ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .١٧٥ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .١٧٦ص  ٤الديوان مج) ٤(
  . ٥٠٥ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٢٦١ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :ان التاليانونتج عنه اإليقاع) ٦، ٣(تغيير التفعيلتين رقم ) أ -٧

اعلنعالتن اعالتن فاف ا  ***ف اعالتن ف اعلنعالتن ف  ف

ٌد َواٌد ماِج ى َج ْنُھُم ُموَس كْ   ***ِم ا َمَل ْب ِمم ْم َيَھ ا َل رَى م  )١(ال َي

  )ب

ن اعالتن فعلِ اعالتن ف ن   ***ف اعالتن فعلِ اعالتن ف ف

َقَما ى َس لٍّ َفِزْدن ي ِح َت ف ا  ***أْن مَع َدَم دَّ  )٢(أْفِن َصْبرى واْجعل ال

 ً   :ير ثالث تفعيالتاإليقاعات الناتجة عن تغي: ثالثا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١

ن ن فعالت اعالتن   ***فعالت ن ف فعالت

بٌ  ٌب وَوِجي بالتٌ   ***وِنحي وٌع ُمْس  )٣وُدُم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤، ٢، ١(رقم التفعيالت تغيير  -٢

ن ن فعالت ن   ***فعالت اعالتن فعالت ف

هُ وكِ  اٍب َكَتَب ى  ***ت ٌة ال تتھجَّ  )٤(ُمْقل

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤، ٣، ١(تغيير التفعيالت رقم  -٣

ن ف ن   ***عالتنافعالت ن فعالت فعالت

ـ ى األصف ْن بن زاٍل ِم روتُ   ***لَِغ ِه َجَب ـَفِر في  )٥(ـ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤، ٣، ٢(رقم التفعيالت تغيير  -٤

ناف ن   ***عالتن فعالت ن فعالت فعالت

ـ ْن َتْحـ اُن وِم ُه الب بُ   ***َفّوَق ِه َكِثي نِي ِت َتثِّ  )٦(ـِ

  
                                                 

  .٤٥٥ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٢٧٥ص ٤الديوان مج) ٢(
  .١٧٥ص  ٤الديوان مج) ٣(
  . ٤٠٥ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .١٧٦ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٤٥٥ص  ٢الديوان مج) ٦(



  :ان التاليانونتج عنه اإليقاع) ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم  )أ-٥

ن  اعالتن فعالت ن   ***علنافف ن فعالت  علناففعالت

لُوا اَ أْقَض الُوَن إذا م ا ُيب ي  ***م ا َبق كْ  م الِھْم أو َھَل ْن م  )١(ِم

  )ب

اعالتن ف ناف ناف  ***عالتن فعل ن فعل  عالتن فعالت

إْن َ   ***وأْرَض لى الموَت َبِھْجريك ف ا ى أََلَم وقاً َفِزْدن ْت َش مَّ أَُم  )٢(َل

  :ان التاليانونتج عنه اإليقاع) ٦، ٥، ٣(تغيير التفعيالت رقم  -٦

اعالتن ف ناف ن فالتن اعف  ***عالتن فعل  علنافعالت

ٌن كْ   ***إْن َيُكْن في األْرِض شيٌء َحَس ِد الَملِ  )٣(فَھْھو في ُدور َبنى َعْب

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: رابعا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٤، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١

ن ن فعالت ن   ***فعالت ن فعالت فعالت

َق َد الَخْل ـ َعَب ه َبْيـــ وتُ   ***ل ِه الَملك ـَن يَدي  )٤(ــ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير خمس تفعيالت: خامسا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ٥، ٣، ٢، ١(تغيير التفعيالت رقم  -١

ن ن فعالت ن فعالت ن اف  ***فعالت ن فعل عالتن فعالت

ْوِل ال ْن َق ُنھْم َع ت أْلُس ى ال   ***ُعقِل كْ َفْھ ِرُف إالَّ ُھَوَل  )٥(َتْع

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(تغيير التفعيالت رقم  -٢

ناف اعلن عالتن فعالت ن   ***ف ن فعالت نفعالت  فعل

َوى ي ُذلِّ الَھ ِق ف ُة العاِش ا  ***ِمحْن ّراً َكَتم تُوِدع ِس  )٦(وإذا اْس

                                                 
  .٢٧٥ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٤٥٥ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .٢٧٥ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .١٧٦ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٤٥٥ص  ٢الديوان مج) ٥(
  .٢٧٥ص  ٤الديوان مج) ٦(



 ً   اإليقاع الناتج عن سالمة المجزء: سادسا

عالتن اعالتن فاف  ***عالتناتن فعالاف

 ً ا اَك َلحظ ا ِزْدن َ   ***ُكلمَّ ا ناً وِطيب ا ًحْس  )١(ِزْدَتن

  :إيقاعات الوافر: عاشراً 
  :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلة واحدة: أوالً 
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ١(رقم  لةتغيير التفعي -١

اعلتن اعلين مف اعلتن  ***مف اعلتن مف  مف

هِ  ب ٌه َيَعزُّ ُه َوْج ا  ***َل رٌق أذلُّ بھ ى ُح  )٢(ول

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٢(رقم  لةتغيير التفعي -٢
اعيلن اعلتن مف اعلتن  ***مف اعلتن مف  مف

ـ ْيـ فُِق أْن أََرى َخدَّ لِ   ***وأُش ِع الُمَق َب َمَواقِ ـَك َنْص  )٣(ـ

  :ع التالىونتج عنه اإليقا) ٣(رقم  لةتغيير التفعي -٣

اعل اعلتنتمف اعيل  ***ن مف اعلتنمف  ن مف

يِ ْن قَُبل َه ِم اُر علي ىِ وإن أْعطيْ   ***أََغ ِى أََمل  )٤(َتن

  :اعات الناتجة عن تغيير تفعيليتينثامناً اإليق
  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٢، ١(رقم التفعيلتين تغيير  -١

اعيل اعمف اعلتن  ***نلين مف اعلتن مف  مف

ا ـ إذا م يــ َن الدِّ ْبَت ُحْس الِح األَدبِ   ***ُش َك ِبَص ِن ِمْن  )٥(ـ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى) ٣، ٢(رقم التفعيلتين تغيير  -٢

اعيلن اعلتن مف اعلتن  ***مف اعيلن مف  مف

طُّ  ِك َق َلِحھا َفَنْفُس بِ   ***أْص ِديِم أض ْن َق ِى ِم  )٦(وَدْعن

                                                 
  .١٦٨ ٤الديوان مج) ١(
  .٢٨٦ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٢٥٦ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٢٥٦ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٥٩٣ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٥٩٣ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :ج عنه اإليقاع التالىونت) ٦، ٣(رقم التفعيلتين تغيير  -٣

اعي اعلتن مف اعلتن مف اعي  ***مف اعلتن مف اعلتن مف  مف

راٍق م اْفِت ِب ك َة النَِّحي اعِ   ***أآلَِف َة اْجتم اَن داعي لَّ فك  )١(أَظ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالت: ثالثا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٣، ١(التفعيالت رقم تغيير  -١

اع اعيمف اعلتن مف اعي   ***يلن مف اعلتن مف اعلتن مف مف

َعبىٌّ واِدَث ُمْص َيكفيني الَح اَراَ   ***َس راٌ أَن ٌه قم أنَّ َجبيَن  )٢(ك

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٣، ٢(رقم  التفعيالتتغيير  -٢

اعي اعيلن مف اعلتن مف اعي   ***مف اعلتن مف اعلتن مف مف

َرى الَمْع ْو َت ك َل ً وإنَّ ا يال  ***روَف َوْجھ ناُ َجِم ُه َحَس  )٣(إذاً لرأيت

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٤، ٣(رقم التفعيالت تغيير  -٣

اعي اعلتن مف اعلتن مف اعي   ***مف اعلتن مف اعيلن مف مف

ْتَھلََّ◌ْت ِه اس ُدهُ بنائل ْينِ   ***إذا َي اِر ولِلُّج ٌل للنَُّض  )٤(َفَوْي

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٣،٥(رقم التفعيالت تغيير  -٤

اع اعلتن مف اعيتلمف اع  ***ن مف اعلتن مف اعي يلمف ن مف

رِّ ِخ ِب الرَّ َة اللََّب ُكُر َفْرَج ىِّ   ***سأش ھِر األَِب دَّ اِدِع ال يَن أَخ  )٥(ولِ

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: رابعا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٢،٣، ١(رقم التفعيالت تغيير  -٢

اعيلن  اعيمف اعيلن مف اعي   ***مف اعلتن مف اعلتن مف مف

راٍت ي حاَِس راً ف وِمى حاِس ُدودِ   ***وقُ وِر وللُخ َواِمَش لِلبخُّ  )٦(َخ

                                                 
  .٣٣٦ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٢١٩ص  ٢الديوان مج) ٢(
  .٦٥ص  ٣الديوان مج) ٣(
  .٣٠٧ص  ٣وان مجالدي) ٤(
  .٣٥٤ص  ٣الديوان مج) ٥(
  .٥٥ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٤،  ٣، ١(رقم التفعيالت تغيير  -٢

اعيلن  اعيمف اعلتن مف اعيلن   ***مف اعلتنمف اعي  مف مف

ِيھْم فاؤهٌُ◌ٌمُ◌ َعل ْردوٌد َص ىِّ   ***وَم ال َول اُح ب ا ُردَّ النِّك  )١(َكم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٥، ٣، ١(رقم التفعيالت تغيير  -٣

اعيلن  اعيمف اعلتن مف اعلتن   ***مف اعيلن مف اعي مف مف

اِد َبُل العَھ َى َس َد الِحم َقى َعْھ ٌر مِ   ***َس َض حاِض ادِ وَروَّ ه وَب  )٢(ْن

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٤،٦،  ٣، ٢(رقم التفعيالت تغيير  -٤

اعي اعيلن مف اعلتن مف اعي   ***مف اعلتن مف اعيلن مف مف

ْدُدهُ َن َص مِّ ىِّ   ***وُض َن الُحل اِت ِم دوُر الغاِني  )٣(ُص

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٥، ٣، ٢(رقم التفعيالت تغيير  -٥

اع اعيمف اعيلن مف اعي   ***لتن مف اعيلن مف اعلتن مف مف

هِ  ي َيَدْي اتى ف ْن َحَي َل ِم هِ   ***َتَحمَّ وقي إلْي ا ش فِى وي ا أََس  )٤(في

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٥ ،٤،  ٣(رقم التفعيالت تغيير  -٦

اعلتن  اعلتن مف اعيمف اعيلن   ***مف اعيلن مف اعي مف مف

ًة بِ  أْعِتُب ُعْتب اٍتَس ِديحُ   ***ُنَقفَّي اُب الَج نَّ والصَّ واٌء ُھ  )٥(س

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير خمس تفعيالت: خامسا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٣، ٢(رقم التفعيالت تغيير  -١

اعي اعيلن مف اعيلن مف اعي   ***مف اعلتن مف اعيلن مف مف

ْم ا َل واِم م ي األق ْدَح ف اءُ يُ   ***وإنَّ الَم َو الِھَج الجزاِء ھ يَّع ب  )٦(َش

  
                                                 

  .٣٥٩ص  ٣الديوان مج) ١(
  .٣٦٩ص  ١الديوان مج) ٢(
  .٣٥٥ص  ٣الديوان مج) ٣(
  .٢٩٠ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٣٣١ص  ٤الديوان مج) ٥(
  .٤٤١ص  ٤الديوان مج) ٦(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٥،٦،  ١،٣،٤(رقم التفعيالت تغيير  -٢

اعي اعلتن مف اعيلن مف اعيلن  ***مف اعيلن مف اعيلن مف  مف

ْى اِت َقلب ْن َعَرص لَّ ِم اٌء َح لِ   ***َرَج ِب الَبِخي ْن َقْل ِل ِم لَّ الُبخ  )١(َمَح

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٣، ٢(قم ر التفعيالت تغيير  -٣

اعي اعيلن مف اعلتن مف اعي   ***مف اعلين مف اعيلن مف مف

ٍد لِّ َمْج ي ُك دوا ف ْد ُھ َك َق تقِيمِ   ***أُولِئ راِط الُمْس ج الصِّ ى َنْھ  )٢(إل

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير التفعيالت الست: سادسا
  :تج عنه اإليقاع التالىون )٦، ٣، ٢(رقم التفعيالت تغيير  -١

اعيلن  اعيلن مف اعيمف اعي  ***مف اعيلن مف اعيلن مف  مف

ْدِرى يلِ   ***وأْعَكْفُت الُمنَى في ذاِت َص  )٣(ُعُكوَف اللَّْحِظ في الخدِّ األِس

 ً   :اإليقاع الناتج عن سالمة تفعيالت اَلْجزوء: سابعا
  :التالى ونتج عنه اإليقاع )٦، ٣، ٢(رقم التفعيالت تغيير  -١

اعلتن اعلتن مف اعلتن   ***مف اعلتن مف مف

هِ  َن َوْجَنِت ُظ ُحْس ا  ***أاُلِح ى وأَْجَرُحھ  )٤(َفَتجْرُحن

  :إيقاعات المجتث: الحادية عشرة
  :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلة واحدة: أوالً 
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٣(التفعيلة رقم تغيير  -١

اعالتن تفعلن ف اعالتن  ***مس ن ف ع ل  متف

تھيهِ  ا تس ْر لم ْوومُ   ***فاْقٍص َك َح ْن من  )٥(وال َيُك

  
  

                                                 
  .٤١٧ص  ٤الديوان مج) ١(
  .١٦٣ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٤١٧ص  ٤مجالديوان ) ٣(
  .٢٨٦ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٢٦٩ص  ٤الديوان مج) ٥(



 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلتين: ثانيا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )١،٣(التفعيلتين رقم تغيير  -١

اعالتن ن ف ع ل اعالتن  ***متف ن ف ع ل  متف

ا د ك ى وق ُت َيْحي دي  ***أَتْي ى َص اَن ل  )١(قاً َوُودَّ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٢،٣(التفعيلتين رقم تغيير  -٢

ن ن فعالت تفع ل اعالتن  ***مس ن ف ع ل  متف

يِح ِغُيْن لَِقب ْومُ   ***ال ُتْص ك َق َه في  )٢(يقول

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٤، ٣(التفعيلتين رقم تغيير  -٣

اعالتن ن ف تفع ل ن  ***مس ن فعالت ع ل  متف

ا ْد ك ه وَق ْرُت في ْومُ   ***أَْفَط َى َص ُه ل  )٣(َن َقْبَل

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالث تفعيالت: ثالثا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )١،٢،٣(التفعيالت رقم تغيير  -١

ن ن فعالت ع ل اعالتن  ***متف ن ف ع ل  متف

ـ فـ ى النَّ ٌف َكُمن ْومُ   ***واأَْھَي ه َس َس ُيْغلِي  )٤(ِس لِ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )١،٣(التفعيالت رقم تغيير  -٢

اعالتن ن ف ع ل ن  ***متف ن فعالت ع ل  متف

ـ ذا الــ اُل ھ ا ب َت م اـ  ***َفقُْل دَّ َمأرَّ وَص  )٥(َفَتى أْش

  
  
  

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير التفعيالت األربع: رابعا

                                                 
  .٣٥٠ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٢٦٩ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٢٦٩ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٢٦٩ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٣٥٠ص  ٤الديوان مج) ٥(



١-  

ن ن فعالت ع ل ن  ***متف ن فعالت ع ل  متف

ا ِريُم إذا م ذا الك ذَّى  ***ك  )١(أراَد أن يتغ

 ً   :اإليقاع الناتج عن سالمة التفعيالت األربع: خامسا
١-  

تفع اعالتن مس ن ف تفع  ***ل اعالتن مس ن ف  ل

ْوُم ْوٌم وَي ْھُر َي دَّ ْومُ   ***ال ذٌر وَل يُش ُع  )٢(والع

  :إيقاعات الھزج: الثانية عشرة
  :تغيير تفعيلة واحدة اإليقاعات الناتجة عن: أوالً 
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )١(التفعيلة رقم تغيير  -١

اعيلن ل مف اعيلن  ***مفاعي اعيلن مف  مف

ـ ِل اللــــ َل َخْل ا أْثَق هْ   ***وي ى أْرِض اٍش عل ْن م ـِِه ِم  )٣(ـ

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٢(التفعيلة رقم تغيير  -٢

اعيلن اعيلن مف اعيلن   ***مف اعيلنمف  مف

ْد ِن َق ِدِ◌يُع الُحْس َف َب ْدرِ   ***أُلَّ ْن َب ْمٍس وِم ْن َش  )٤(ِم

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٣(التفعيلة رقم تغيير  -١

اعيلن اعيلن مف اعيلن  ***مف ل مف  مفاعي

راَن َد ُمْق أَھجوا الَوْع ْدَعا  ***َس ْروهُ وال ِب ال َغ  )٥(ف

  
  

 ً   :تغيير تفعيلتين اإليقاعات الناتجة عن: ثانيا

                                                 
  .٣٥٠ص  ٤الديوان مج) ١(
  ٢٦٩ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .٣٨٥ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .١٩٨ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٣٨٩ص  ٤الديوان مج) ٥(



  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٣، ١(رقم  التفعيلتينتغيير  -١

اعيلن ل مف اعيل  ***مفاعي ل مف  نمفاعي

وْ  ُك الَم اَف َملي ْن ع هْ   ***وِم ْن َقْبِض َتْقَذَر ِم  )١(ِت واْس

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٣، ٢(التفعيلتين رقم تغيير  -٢

ل اعيلن مفاعي اعيلنمفاعي  ***مف  ل مف

َھُد ه َيْش ْن َبْعُض ا َم هْ   ***وي ى َبْعِض الُبْغِض عل  )٢(ب

 ً   :اإليقاع الناتج عن سالمة التفعيالت األربع: ثالثا

اعيلن اعيلن مف اعيلن  ***مف اعيلن مف  مف

ْر ٌه إذا أَبْص ُه َوْج ْذرِ   ***َل ْن ُع اَك َع ُه ج  )٣(َت

  :المديد إيقاعات: الثالثة عشرة
  :يقاعات الناتجة عن تغيير تفعيلتيناإل: أوالً 
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٣(رقم  التفعيلتينتغيير  -١

ِعِ◌لن اعلن ف اعالتن ف ن  ف اعلن فِعل اعالتن ف  ف

الٌِس لُْحظ ِشَخ ى َدَھ نَجِمشِ   ***اَ عل ْرِف ُم ْن َط اظٌر ِم  )٤(ن

 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير ثالثت تفعيالت: ثانيا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٣، ١(رقم  التفعيالتير تغي -١

ن اعلن فعل ن ف ن  ***فعالت اعلن فعل اعالتن ف  ف

هُ  ُت أكُتم ا كن َھرْت م ُرسُ   ***َش الھوَى ُخ اُت ب  )٥(ناِطق

  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٤، ٣(التفعيالت رقم تغيير  -٢

ن اعلن فعل اعالتن ف ن  ***ف اعلن فعل ن ف  فعالت

ِن ا الَحَس ا أب راهُ ي ْو َت نِ   ***َل َى الُغُص ى َعل راً أْو َف  )١(َقَم

                                                 
  .٣٨٥ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٣٨٥ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .١٩٨ص  ٤الديوان مج) ٣(
  .٢٢٥ص  ٤الديوان مج) ٤(
  .٢٢٤ص  ٤الديوان مج) ٥(



 ً   :اإليقاعات الناتجة عن تغيير أربع تفعيالت: ثالثا
  :ونتج عنه اإليقاع التالى )٦، ٤،  ٣، ١(التفعيالت رقم تغيير  -١

ن اعلن فعلِ ن ف ن  ***فعالت اعلن فِعل ن ف  فعالت

ُس ُه َنَف ٌس َيْحَتثُّ ِبسُ   ***َنَف َس َتْحَت وٌع َلْس  )٢(وُدم

هكـذا اســتطاع أبــو تمــام أن يقــدم لنــا هــذه الســمفونية الرائعــة، مــن خــالل األمــور التــى ذكرناهــا ســالفًا 
حيث ساعدته هذه األمـور علـى التالعـب بالمقـاطع كمـًا وكيفـًا ) التمام -الشطر -الجزء -العلل -الزحافات(

  .وكيفًا وترتيباً  وترتيبًا، مما أدي إلى اختالف الدنات كماً 
وهنــا يــأتى دور اإلنشـــاد، فيســاعد فــي تشـــكيل هــذا اإليقــاع، ويعمـــل علــى إظهــاره بمـــا يفرضــه مـــن 
ســكتات، ووقفــات، وتنغــيم، ونبــر، مــع مالحظــة أن اإلنشــاد ال يلغــى األثــر الــذى يحدثــه الزحــاف كمــا فهــم 

  .)٣(احفةبعض الدارسين، إذ يظل هناك فرق بين التفعيلة السالمة والتفعيلة المز 
فإذا ما وزعنا تلك الصور اإليقاعية التـى شـكلتها األوزان علـى أبيـات الـديوان، وجـدنا أن كـل سـبعة 
وعشرين وسبعمائة بيت تقريبًا حازت سبعين إيقاعًا، وأن كل اثنين وسبعين بيتًا حازت سـبعة إيقاعـات، وأن 

األبيــات مــع مالحظــة أن الشــاعر  كــل عشــرة أبيــات تقريبــًا جــاءت علــى إيقــاع مختلــف عــن إيقــاع غيرهــا مــن
وزع إيقاعاته توزيعًا جعل من الصعوبة بمكان العثور على ثالثة أبيات متتليـة تتفـق تمـام االتفـاق فـي إيقـاع 

  .)٤(وزنى واحد
التــى  -فالبيــت يختلــف إيقاعيــًا عــن ســابقه والحقــه، فــإذا أضــفنا إلــى ذلــك عناصــر اإليقــاع الــداخلى

  .تبين لنا أن لكل بيت إيقاعًا خاصًا به قد ال يتكرر -سنتحدث عنها في الباب الثاني
وٕان َدلَّ هذا فإنمَّا يدل على وجـود إرادة حقيقـة وراء صـنع هـذه اإليقاعـات لكنهـا إرادة موجهـة بـدافع 
مــن الفطــرة والحــس الموســيقي، ال بــدافع مــن االحتيــال والتصــنع، وممــا يــدل علــى تلــك اإلرادة أيضــُا، أن أبــا 

  :من النقاد والشعراء في عدة أمور، هذا بيانهاتمام خالف عددًا 
  :ذكر بعض العروضيين أن العروض األولى للمسرح تكون صحيحة، ومثَّل لذلك بقول الشاعر - ١

تعمال ٍد ال زاَل ُمْس َن َزْي ا  ***إنَّ اْب ْره الُغُرف ي ِم ى ف ِر ُيْفش  للخْي

                                                                                                                                                         
  .٢٧٧ص  ٤الديوان مج) ١(
  .٢٢٤ص  ٤الديوان مج) ٢(
  .بتصرف ١٧٨بق ص مرجع سا -نظرة جديدة في موسيقي الشعر العربي: على يونس: د: انظر) ٣(
  .، وهى أطول قصيدة في الديوان١٤٥: ١٣٢ص  ٣مج) ١٣٠(القصيدة رقم : انظر مثالً ) ٤(



  .)١(وأن البيت السابق مصنوع
، )مســتفعلن(أصــلها ) مســتعلن(إن أهــل العــروض يفترضــون أن بــل أكــد إبــراهيم أنــيس ذلــك، فقــال 

وقــال إنــه ال معنــي لهــذا االفتــراض الخيــالى، ألننــا ال نعلــم شــعرًا صــحيح النســبة قــد انتهــت أشــطره فــي هــذا 
  .)٢( )مستفعلن(البحر بوزن 

فإننـا سـنجد فيـه ) لـم يصـنعه العروضـيون(وٕاذا جئنا إلى شعر أبى تمام، وهو شـعر صـحيح النسـبة 
، وقـد ظهـر عنـد عرضـنا اإليقاعـات )مسـتفعلن(تة وأربعين شطرًا من بحـر المنسـرح قـد انتهـت كلهـا بـوزن س

  :)٣(هذا البحر، ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله

اَء اْنن َخْرَق ْرَق ب اَخِرُق الَخ ِدهْ   َس ي َنَج َتَحمَّ ف ا اْس ـَھْيِق إذا م  ـ

تفعلن الت مس تفعلن مفع ت  م الت مف تفعلن مفع  علنم

  : )٤(وقوله

را ْلَب الَق ِده  ُمَقَ◌اَبٍل في الَجديِل ُص ى َكَت ه إل ْن َعْجِب َك ِم  لُوِح

تفعلن الت مس تفعلن مفع تعلن  م الت مف تعلن مفع  مف

قال الشاعر التونسي نور الدين صمود إنه استنتج من خالل اسـتقرائه الشـعر العربـي المـوروث أن  - ٢
ال يجــــوز فيهــــا حــــذف الفــــاء مــــن ) ن مســــتفعلن فــــاعلنمســــتفعلن فــــاعل(تفعــــيالت شــــطر البســــيط 

كمـا شـكك إبـراهيم أنـيس  )٥(الثانيـة) مسـتفعلن(األولـى، وال يجـوز فيهـا حـذف شـيء مـن ) مستفعلن(
فــي روايــة األبيــات التــى جــاءت فــي جمهــرة أشــعار العــرب والمفضــليات محضــوفًا فيهــا الفــاء مــن 

  .)٦(األولى) مستفعلن(

                                                 
هـ ص  ١٣٠٧مطبعة الحلبي مصر  -حاشية الدمنهوري على متن الكافي في العروض والقوافي" الدمنهوري" انظر) ١(

  .٦٩ص ) ت.د(هرة القا ١ط/ العروض والقافية دراسة ونقد: عبد الرحمن السيد: ، وانظر٥٦
  .٩٥ص -مرجع سابق -موسيقي الشعر: إبراهيم أنيس/ د: انظر) ٢(
  .٤٢٩ص  ١الديوان مج) ٣(
  .٤٣٠ص  ١الديوان مج )٤(
ه، ١٤٠٢عام  ١ط -القاهرة - دار مرجان للطباعن -شعبان صالح موسيقي الشعر بين األتباع واالبتداع/ د: انظر) ٥(

  .١٧٤، ١٧٣م ص ١٩٨٢
  . ٧٣لشعر مرج سابق ص انظر موسيقى ا) ٦(



األولـى، ) ميـتفعلن(ين بيتًا في شعر أبى تمام حذفت فيها الفـاء مـن ورغم ذلك تم العثور على عشر  - ٣
  :)١(، كما مثلنا قبل ذلك، ومنه أيضًا قوله )مفتعلن(فصارت 

                                                 
  . ٨٩ص  ٤الديوان مج ) ١(
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  :وقوله
ـــــى ظـــــن جاهلـــــه   حـــــن إلـــــى المـــــوت حت
  مفـــــــــــتعلن فـــــــــــاعلن مســـــــــــتفعلن فعلـــــــــــى

  بأنــــــــــــه حــــــــــــن مشــــــــــــتاقًا إلــــــــــــى وطــــــــــــن
  مــــــــــــتفعلن فــــــــــــاعلن مســــــــــــتفعلن فعلــــــــــــن

أمــا اإلســتنتاج الثــانى الــذى اســتنتجه صــمود، فقــد صــدق علــى شــعر أبــى تمــام وٕاذ لــم 
الثانية فى أى شطر من شطرى البسـيط المـثمن بزحـاف، وقـد ) مستفعلن(تصب تفعله 

ر جميــع الشــعراء المحــدثين هــذا حــين نظمــوا مــن ذلــك البحــر، فلــم يجيــزوا أى تغييــر آثــ
إليهــا إذا وقــع فــى أول الشــطر، أمــا فــى نميــز هــذا الموضــوع ) مســتفعلين(فــى المقيــاس 

  .فيبقى على حاله دائماً 
فـى حشـو الطويـل فهـى فـى ) مفاعلن(إلى ) مفاعيلن(استفبح إبراهيم أنيس تحويل  -٣

ة نــادرة لهــا تســتريح إليهــا اآلذان، وقــد رويــت فــى بعــض أبيــات الشــعر صــور " ... رأيــه 
لعــل : "وقــد شــكك فــى روايــة أبيــات المعلقــات التــى جــاء فيهــا هــذا التغييــر، فقــال" القــديم

انحرافـــًا فـــى روايـــة المعلقـــات هـــو الـــذى جاءنـــا بتلـــك الحـــاالت التـــى رويـــت فـــى شـــعر 
  "الجاهلين

خمـس عشـر مـرة، ولـم نشـعر فـى ) مفـاعلن(إلـى  وقد جاء أبو تمام بهذه التفعيلة مغيرة
األبيــات التــى جــاءت فيهــا هــذه التفعيلــة باضــطراب موســيقى، نالحــظ ذلــك فــى األمثلــة 

  :التى سبق ذكرها، ومنها قوله
اقع فر ف وار أص ن األن اك م   كس
اعلن ولن مف اعلن فع ولن مف   فع

اطع ر س ع وأحم يض ناص   وأب
اعلن ول مف اعلن فع ول مف   فع

  :وقوله
وم طوا وارعنج ال ف ع جب   ل

اعلن ولن مف اعلن فع ولن مف   فع
ع يول دواف ع س وث ھوام   نم
اعلن ولن مف اعلن فع ولن مف   فع

وكما هو مالحظ فى هذا البيت، فقد ارتكب أبـو تمـام ضـرورة شـعرية، فصـرف كلمتـى 
، وهمــا ممنوعتــان مــن الصــرف، ارتكــب أبــو تمــام هــذه الضــرورة لهــا )طوالــع، هوامــع(

ة، ولكـن ليـأتى علـى التفعيلـة المراحفـة، لكـن أبـا تمـام وظـف ليأتى على التفعيلة السـالم
  .ما جاء به توظيفًا فنيًا، فجاء األيقاع راقصًا متهاديًا كما رأينا
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ـــة  -٤ الثالثـــة والســـابعة فـــى المتقـــارب عنـــد أبـــى تمـــام بـــأى " فعـــولن"لـــم تصـــب التفعيل
  .زحاف، خالفًا لكثير من الشعراء

أبيات علـى وزن لـم يـذكره الخليـل، هـذه القصـيدة جاء أبو تمام بقصيدة من ثمانية  -٥
  .قالها فى مدح الحسن بن وهب، ومنها
ب ن وھ ن ب   الحس
ه ن حجاب رح م ى الش   ف

كبه ى انس ب ف   كالغي
بابه ن ش رخ م   والش

هـذا الـوزن لـم يـذكره الخليـل : "وقد قال الخطيب التبريـزى نقـًال عـن أبـى العـالء المعـرى
شـبه األشـياء بـه أن يكـون مـن المسـرح ويكـون فيما ذكره حمل على قياس مـا قـال نحـأ 

مشــطور هــذا الــوزن وقــد يجــوز أن يحمــل " ويلــم ســعد ســعدا"الضــرب الثالــث الــذى هــو 
  .."على أنه من الجز ومن السريع، ولها يوجد مثله فى الشعر القديم

كذلك جاء أبو تمام بقصيدة من أربعة وثالثين بيتًا على ضرب لم يذكره الخليل، وهذه 
  :فى مدح الحسن بن وهب أيضًا، ومطلعها القصيدة

س ارھم ع ن دي ر م ل أث   ھ
  

وعس؟ راع وال أ ج الى الھ ث ت   حي

هذا الضرب لم يذكره الخليل فـى العـروض، وذكـره نميـرة فـى : "وقال الخطيب التبريزى
المنسرح، وجعل العـروض األولـى ضـربين، هـذا الثـانى منهمـا، وتسـتعمل بـردف وغيـر 

  "ستعمل القدماء، وهو قليل فى شعر المحدثينردف، والردف أحسن، ولم ي
وبعــد، فــإن هــذه الزخرفــة الهندســية التــى رأيناهــا فــى اإليقاعــات الوزنيــة يمكــن اعتبارهــا 
تجســيدًا للزخرفــة التــى ســادت فــى هــذا العصــر، وكانــت الســمة األساســية للحضــارة فــى 

التــى كــان " اكــةالحي"ذلــك الوقــت، وربمــا كانــت هــذه الزخرفــة اإليقاعيــة انعكاســًا لحرفــة 
يقـــوم بهـــا الشـــاعر، فهـــذه الحرفـــة تقـــوم فيمـــا تقـــوم علـــى الزخرفـــة عـــن طريـــق التطريـــز 

  .والتفويف والنمنة
وٕاذا كانــت هــذه الزخرفــة االيقاعيــة قــد اعتمــدت علــى المــزج بــين النظــام والخــروج علــى 

إلــى النظــام أحيانــًا، وعلــى المغــايرة بــين األوزان كمــا رأينــا، فلعــل فــى هــذا إشــارة أيضــًا 
رؤيــة الشــاعر للعــالم علــى أنــه مجموعــة مــن المتناقضــات، وٕاشــارة إلــى طبيعــة الحيــاة 

  .التى عاشها الشاعر، تلك الحياة التى لم تعرف اإلستقرار
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  :اإليقاعات السريعة واإليقاعات البطيئة
عرفنا فيما مضى أن اإليقاعات السابقة منها مـا هـو صـاعد ومنهـا مـا هـو هـابط، وأن 

هو الذى يؤدى إلى صعود اإليقاع، وأن الوتد المفروق هـو الـذى يـؤدى  الوتد المجموع
إلــــى هبوطــــه، كمــــا عرفنــــا أن للصــــعود درجــــات، وأن درجــــة صــــعود اإليقــــاع تختلــــف 
باختالف موقع الوتد المجموع، كما عرفنا أن كل إيقاع من اإليقاعـات السـابقة يختلـف 

  .عن غيره من اإليقاعات نظرًا الختالف األنات والنقرات
ونضـــيف هنـــا فنقـــوا أن هـــذه األيقاعـــات منهـــا مـــا هـــو ســـريع، ومنهـــا مـــاهو بطـــئ، وٕان 
الزحافــات والعلــل هــى التــى تــؤدى إلــى ســرعة اإليقــاع وبطئــه ذلــك أن الزحافــات والعلــل 
تؤثر على عدد المقاطع ونوعها، فمنها ماي يؤدى إلـى كثـرة عـدد المقـاطع الطويلـة أو 

  .رة عدد المقاطع القصيرةزائدة الطول، ومنها ما يؤدى إلى كث
وكثـــرة المقـــاطع الطويلـــة أو زائـــدة الطـــول تمـــل علـــى بـــطء اإليقـــاع، بينمـــا تعمـــل كثـــرة 
المقـــاطع القصــــيرة علــــى ســــرعة اإليقـــاع، وٕاننــــا نالحــــظ ذلــــك جيـــدًا فــــى ســــلوك النــــاس 
وتصرفهم، فإذا انفعل اإلنسان انفعاًال شديدًا وجدناه يتكلم بسرعة، بل إنه يهمل بعـض 

بقصد أو بغير قصد، بخالف اإلنسان الذى يتكلم فـى وضـعه الطبيعـى، فإنـه المقاطع 
يعطى كل حـرف حقـه، ويطيـل فـى بعـض المقـاطع ليبـين لمسـتمعه مـا يبـدو أنـه األهـم 

  .فيما يقول
ومن هنا، فإن طبيعة اإليقاع كثيرًا ما تنبئ عن طبيعة اإلنفعال، وعن الفكـرة والصـورة 

  .التى يرسمها الشاعر
وهمـــا مــن قصـــيدة يمــدح بهـــا أبــو تمـــام أبــا ســـعيد (مـــثًال فــى هـــذين البيتــين فلــو نظرنــا 

  ):الثغرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   داع دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد مرشــ
  مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم متداول
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن متفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن متفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن
  فأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم هاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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  متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الرق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عي   والن

  اعلن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلنمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لو نظرنا فى هذين البيتين، سنجد أن اإليقاع فى البيـت األول بـدأ بطيئـًا، حيـث : أقول

ـــه  ـــة فـــى قول ـــاطع الطويل ـــبط " داع دعـــا"وجـــد زحـــاف اإلضـــمار فـــزاد عـــدد المق وهـــذا ال
دعـوة إلـى تأمـل هـذا الـداعى، " داع دعـا"اإليقاعى يتماشـى مـع المعنـى، ألن فـى قولـه 

" بلسـان هـا"طء زمنى، لكن اإليقاع يسرع فتسـلم التفعيلـة فـى قولـه والتأمل يحتاج إلى ب
ـــدعوات لكـــن اإليقـــاع يبطـــؤ مـــرة أخـــرى، فتضـــمر  وكأنـــه يتماشـــى مـــع ســـرعة تـــوالى ال

ثــم يعــود مســرعًا فــى بدايــة الشــطر " هــاد مرشــد"التفعيلــة، ليصــف لنــا هــذا الــداعى بأنــه 
ثــم يبطــؤ مــرة أخــرى فتضــمر  الثــانى، فتســلم التفعيلــة، ليؤكــد لنــا ســرعة إجابــة الــدعوة،

التفعيلتــان فــى آخــر البيــت، ليؤكــد أن عزيمــة الشــاعر كانــت نائمــة فــى مرقــدها، لكنهــا 
  .استيقظت بمجرد سماع الدعوة

نـادى "وفى البيت الثانى يبـدأ اإليقـاع بطيئـًا فتضـمر التفعيلـة، ليصـور لنـا طـول النـداء 
نتشار الظالم، فتسلم التفعيلتـان بينما يسرع اإليقاع بعد ذلك، ليتماشى مع سرعة ا" وقد

ــًا فــى بدايــة الشــطر )متفــاعلن متفــاعلن) (نشــر الظــالم مســدولة( ، ويعــود اإليقــاع بطيئ
الثانى فتضمر التفعيلة، ليتماشى مع صورة النوم، لكنـه يسـرع مـرة أخـرى ليتماشـى مـع 
ع تحكم النوم فى العيون بما يريها مـن األحـالم، ثـم يبطـؤ فـى آخـر البيـت، ليتماشـى مـ

  .هيئة السكون التى يعيشها الرقد
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  :وهذه قصيدة كاملة مكونة من سبعة أبيات يقول فيها الشاعر متغزلها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات -١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات مقلق   زف

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  وتمويــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن نمليــــــــــــــــــــل -٢

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  ونحيــــــــــــــــــــــــــــــــــب ووجيــــــــــــــــــــــــــــــــــب -٣

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  ويبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريح اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتياق -٤

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهام-٥

  عالتنفعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــور-٦   وفتــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــن فت

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  وحبيــــــــــــــــــــــــب صــــــــــــــــــــــــد لمــــــــــــــــــــــــا-٧

  فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن
  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدتها العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمته الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  ودمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالت
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  وهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم طارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  جننتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الوجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  أورثتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اللحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  شـــــــــــــــــــــــــــاةكثـــــــــــــــــــــــــــرت فينـــــــــــــــــــــــــــا الو 
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعالتن فعالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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فــى هــذه القصــيدة يفجؤنــا الشــاعر بعــدد مــن المشــاهد، ثــم يتركهــا لنــا لنتأملهــا، وفــى الموضــع 
الذى تحدث فيه المفاجأة يحدث زحاف الخبـى الـذى يعمـل علـى تقليـل عـدد المقـاطع الطويلـة، 

تأمــل فــنحن بالســرعة اإليقاعيــة، بينمــا يتمتــع زحــاف الخبنــى فــى الموضــوع الــذى يحــدث فيــه ال
  :فنحس بالبطء اإليقاعى ويمكن تحديد هذه المواضع على النحو اآلتى

  
  زفرات -١

  ) سرعة(فعالتن 
مشــهد نالحــظ فيــه ســرعة الزفــرة 

  وتنابعها

  مقلقات
  )بطء(فاعالتن 

هنــــا تتــــاح الفرصــــة لتأمــــل أثــــر 
هـــــــــذه الزفـــــــــرات، فهـــــــــى تقلـــــــــق 
األحشــاء، والقلــق بتســم بــالبطء، 

  مما يؤدى إلى شدة األيالم

  تهل أسعد 
  )بطء(فاعالتن 

ــــاج  عمليــــة إطفــــاء الزفــــرات تحت
  إلى وقت

  تمبرات
  )سرعة(فعالتن 

العبــــرات تنـــــزل بســــرعة لتطفـــــئ 
  الزفرات

  وتمويل  -٢
  )سرعة(فعالتن 

مشــهد نالحــظ فيــه ســرعة تتــابع 
  العويل

  من نمليل
  )بطء(فالعتن 

ــا تتــاح الفرصــة لتأمــل ســبب  هن
ذلـــــــــك العويـــــــــل وهـــــــــو الشـــــــــوق 

ول والعطــــش الــــذى يتســــم بــــالط
  الزمنى

  أضر متهل
  )بطء(فاعالتن 

هنـــا تتـــاح الفـــرص أيضـــًا لتأمـــل 
مشـــــــهد نـــــــار الحســـــــرات التــــــــى 

  تشعل الشوق

  حسرات
  )سرعة(فعالتن 

الحسرات تتـوالى بسـرعة لتشـعل 
  نار الشوق

  ونحيب -٣
  )سرعة(فعالتن 

  ووجيب
  )سرعة(فعالتن 

  ودموع
  )سرعة(فعالتن 

  مسبالت
  )بطء(فاعالت 

بطــــئ الــــدموع تتــــابع فــــى إيقــــاع 
  ينم بالحزن الدفين

  وتباري -٤
  )سرعة(فعالتن 

  مشهد تتوالى فيه اآلالم

  حشتياق 
  )بطء(فاعالت 

الفرصـــــة متاحـــــة لتأمـــــل ســــــبب 
  التباريح

  وهموم
  )سرعة(فعالتن 

  مشهد تتعاقب فيه الهموم

  طارقات
  )بطء(فاعالتن 

الفرصــــــة متاحــــــة لتأمــــــل حــــــال 
  الهموم، فهى مقيمة التبرح

  وفؤاد -٥
  )ةسرع(فعالتن 

  عرض سريع لصورة الفؤاد

  مستهام
  )بطء(فاعالتن 

الفرصــــــة متاحــــــة لتأمــــــل حــــــال 
  الفؤاد

  جنتهل
  )بطء(فاعالتن 

الفرصـــــــة متاحـــــــة لتأمـــــــل أثـــــــر 
  الوجنات فى الفؤاد

  وجنات
  )بطء(فاعالتن 

مشهد يـوحى بتـوالى النظـر إلـى 
  هذه الوجنات

  وفتون -٦
  )سمعة(فعالتن 

  مشهد يوحى بسرعة الفتون

  من فتور
  )بطء(تن فاعال

الفرصـــــة متاحـــــة لتأمـــــل ســــــبب 
الفنــــــــــون وهــــــــــو فتــــــــــور العــــــــــين 

  وأرثتهل
  )بطء(فاعالتن 

الفرصـــــة متاحـــــة لتأمـــــل عمليـــــة 
التوريـــث التـــى يحتـــاج إلـــى فتـــرة 

  لحظات
  )سرعة(فعالتن 

مشــــــهد يــــــوحى بســــــرعة تـــــــوالى 
  اللحظات
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  زمنية طويلة  وانكسارها
  وحبيب  -٧

  )سرعة(فعالتن 
عـــرض ســـريع ومفـــاجئ لصـــورة 

  الحبيب

  د لماص
  )بطء(فاعالتن 

الفرصــــــة متاحــــــة للتأمــــــل حــــــال 
  الحبيب

  كثرت فيـ
  )سرعة(فعالتن 

  نلوشاة
الفرصـة متاحـة ) بطء(فاعالتن 

  لتأمل حال الوشاة

وجــــدير بالــــذكر إن تلــــك العالقــــة بــــين اإليقاعــــات الســــريعة واإليقاعــــات البطيئــــة مــــن ناحيــــة، 
نـــت تتكـــرر، لكـــن تكررهـــا لـــيس واإلنفعـــاالت والصـــور مـــن ناحيـــة أخـــرى ليســـت ثابتـــة، وٕان كا

بالشكل الذى يجعل لها قاعدة تحكمها، وبالتالى ال يوجد تناقض بين ما قلنـاه هنـا، ومـا أثبتنـاه 
  .قبل ذلك من عدم وجود عالقة ثابتة بين األوزان والمعانى

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثانى
  إيقاع القوافى
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تفاوت إيقاعات األوزان، وٕان اإليقاع الذى تحققـه إن إيقاعات القوافى تتفاوت فيما بينها مثلما ت
: الجانــب الصــرفى وثالثهــا: الجانــب الصــوتى وثانيهــا: القافيــة مرجعــه إلــى أمــور كثيــرة، أولهــا

  .الجانب الداللى: الجانب التركيى، ورابعها
فمن الناحية الصوتية تلتزم القافيـة بتكريـر عـدد مـن األصـوات فـى نهايـة األبيـات، وهـذا يجلهـا 

مثابـة الفاصـلة الموســيقية التـى يتوقــع السـامع ترددهــا، ويسـتمتع بمثــل هـذا التــردد الـذى يطــرق ب
 –بهــذا المعنــى  –اآلذان فــى فتــرات زمنيــة منتظمــة، وقعــد عــدد محــدد مــن المقــاطع كمــا أنهــا 

  .تقوم بضبط مقادير األبيات، فما يؤدى بدوره إلى ضبط اإليقاع
شــاعر أحيانــًا بصــيغة صــرفية واحــدة فــى منطقــة القافيــة، ومــن الناحيــة الصــرفية، فــإن التــزام ال

  .وتنوعية أحيانًا أخرى بين الصيغ الصرفية، كل هذا يؤدى إلى تنويع اإليقاع
ومــن الناحيــة التركيبيــة، فــإن تشــابك القافيــة تركيبيــًا مــع مــا يجاورهــا مــن البيــت، وٕاخــتالف هــذه 

أو قصـــره، كـــل ذلـــك يـــؤثر بـــدوره علـــى العالقـــة التركيبيـــة، وطـــول التركيبـــة الـــذى يضـــم القافيـــة 
  .اإليقاع

وأهـــم مـــن هـــذا وذاك المعنـــى الـــذى تحققـــه القافيـــة، وعالقـــة هـــذا المعنـــى بمـــا يـــدل عليـــه ســـائر 
البيــت، بــل بمــا تــدل عليــه القصــيدة، ألن المتلقــى يظــل فــى حالــة ترقــب للقافيــة التــى ينتظرهــا 

لـك المتلقـى بإيقـاع تلـك القافيـة، متمكنة فى معانهـا مسـتقرة فـى بيتهـا وفـى قصـيدتها، اسـتمتع ذ
وأحــــس بالنشــــوة والفــــرح، وٕاذا جــــاءت تلــــك االفيــــة قلقــــة فــــى موضــــعها، ولــــم تــــزد علــــى تكــــرار 

  .األصوات بسبب للمتلقى نفورًا واشمئزازًا، وكانت عيبًا على الشاعر
ومن هنا، فإن أى حديث عن القافية يقتضى الحديث عن هـذه الجوانـب األربعـة، ألنهـا تشـكل 

  .إيقاع القافيةمعًا 
إن الخليل بن أحمد قد حدد القافية من الناحية الصوتية بأنهـا : ونبدأ بالجانب الصوتى، فنقول

" من آخر حرف فى البيت إلى أول ساكن يليـه مـن قبلـه مـع حركـة الحـرف الـذى قيـل السـاكن"
ا أربعـة وتختلف المسافة بين هذين الساكين اآلخيـرين فتختلـف صـورة القافيـة، فقـد يكـون بينهمـ

أحرف أو ثالثة أو اثنـان أو حـرف واحـد، وقـد لهـا تكـون بينهمـا مسـافة فيلتقيـان والشـعار يلتـزم 
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غالبًا بتكرير هذه األصوات فى نهايات األبيات ومن هذه األصوات مـا يلتـزم بعينـه، ومنهـا مـا 
  .يلتزم بنظيره

زم تكـراره فـى آخـر وقد تميز صوت الروى عن بقية األصوات الالزمة بأنه هو الحرف الذى يل
مــن الـتمكن مــا لـيس فــى "كـل بيــت مـن أبيــات القصـيدة ولهــا يتحقـق وجــود القافيـة إلهابــه، ففيـه 

غيـــره مـــن الحـــروف الالزمـــة، ألننـــا قـــد نجـــد شـــعرًا خاليـــًا مـــن التأســـيس وتـــارة شـــعرًا خاليـــًا مـــن 
نـا ، ومـن ه"الردف، ويوجد مـا هـو خـال مـن الصـلة والخـروج ولهـا يوجـد شـعر خـال مـن الـروى

  ".القافية"اعتبروه صلب القافية وركيزتها، إلى حد أنه أطلق عليه فى بعض التصورات 
ولهذا فإن دراستنا لقافية أبى تمـام مستتصـدرها دراسـة أصـوات الـروى، حيـث نقـوم بتبيـان عـدد 
أصـــوات المعجـــم التـــى اســـتعملها الشـــاعر رويـــًا، وتبيـــان أســـباب شـــيوع أصـــوات معينـــة ونـــدده 

ك عـــن طريـــق توضـــيح العالقـــة بـــين تـــواتر هـــذه األثـــوات ومخارجهـــا مـــن أصـــوات أخـــرى، وذلـــ
ناحيــــة، والعالقــــة بــــين تواترهــــا وبــــين صــــفاتها مــــن حيــــث الجهــــر والهمــــس، والشــــدة والرخــــاء، 
واألطــالق والتقييــد مــن ناحيــة أخــرى، والجــدول اآلتــى يبــين نســب تــواتر أصــوات الــروى موزعــة 

  .على البحور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  ) ٥( جدول رقم 
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  :يتبين لنا من الجدول السابق ما يأتى
يلــغ عــدد األصــوات التــى اســتعملها الشــاعر رويــًا أربعــة وعشــرين حرفــًا، وبهــذا يكــون قــد : أوالً 

  )الغين –الطاء  –الذال  –الخاء : (معجم باستثناء أربعة أصوات، وهىاستعمل كل حروف ال
اختلف حظ كل صوت من االستعمال عن غيره من األصـوات وقـد جـاء هـذا االخـتالف : ثانياً 

موافقـًا لمــا جـاء فــى الشـعر العربــى قديمـة وحديثــه يتضــح هـذا بعــد مقارنـة مــا جـاء فــى الجــدول 
م أنيس، ليبين نسب شيوع حروف الهجاء التى تقع رويًا السابق بالتصنيف الذى محدمه إبراهي

  :فى الشعر العربى، حيث قسم هذه الحروف أربعة أقسام على النحو اآلتى
الـــراء، : رويـــًا بكثـــرة، وٕان اختلفـــت شـــيوعها فـــى اشـــعار الشـــعراء وتلـــك هـــى: حـــروف تجـــر –أ 

  .والالم، والميم، والنون، والباء، والدال، والسين، والعين
القــاف، والكــاف، والهمــزة، والحــاء، والفــاء، واليــاء، : وتلــك هــى: متوســطة الشــيوع حــروف -ب

  .والجيم
  .الذال، والغين، والخاء، والشين، والزاى، والظاء، والواو: حروف نادرة فى مجيئها روياً  -جـ
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فلوا صنفنا الحروف التـى فـى الجـدول السـابق هـذا التصـنيف، سـنجد أن المجموعـة األولـى قـد 
، تلتهـا المجموعـة %٧٩.٦٦بنسـبة  ٥٧٩٣المرتبـة األولـى؛ حيـث بلـغ عـدد أبياتهـا جاءت فى 

، ثـــم المجموعـــة الثالثـــة، وبلـــغ عـــدد %١٤.٤٨بنســـبة  ١٠٥٣الثانيـــة، حيـــث بلـــغ عـــدد أبياتهـــا 
بيتـــًا بنســـبة  ٤٦وأخيـــرًا المجموعـــة الرابعـــة، وبلـــغ عـــدد أبياتهـــا % ٥.٢٣بنســـبة  ٣٨٠أبياتهـــا 

شـــيوعها ونـــدرتها فـــى اســـتعمال العـــرب، وٕان شـــيوع أصـــوات روى أبـــى تمـــام يرجـــع إلـــى % ٦٣
ونـدرة أصــوات أخـرى فــى شـعر العــرب أمـر يرجــع إلـى طبيعــة هـذه األصــوات مـن حيــث الخفــة 

  .والثقل، ومن حيث شيوع وردودها فى أواخر كلمات اللغة من عدمه
 فخفــة الصــوت وســهولته تعمــل فــى الغالــب علــى شــيوعه، وثقلــه يعمــل علــى ندرتــه، فاألصــوات

التــى نــدر وجودهــا أو امتنــع عنــد أبــى تمــام أصــوات تمثــل صــعوبة عضــوية، وبمــا أنهــا نهايــة 
إيقــاع فإنهــا تمثــل صــعوبة أشــد، ألن إيقــاع النهايــة يحتــاج إلــى ضــعط، وبالتــالى فإننــا ســوف 

  .جهد الصوت اآلتى قافية، وجهد النبر أو الضغط على المقطع األخير: نجمع بين جهدين
الصوت فى أواخـر كلمـات اللغـة كلمـا كانـت كبيـرة زادت نسـبة اسـتعماله كذلك فإن نسبة ورود 
  .رويًا،، والعكس صحيح

ولكــى نصــل إلــى تفســير أوســع ألمــر الشــيوع والنــدرة هــذا، فإننــا ســنبين فيمــا يلــى العالقــة بــين 
تواتر هذه األصوات ومخارجها، ثم العالقة بين تـواتر هـذه األصـوات وصـفات الجهـود الهمـس 

  .رخاوةوالدهشة وال
وهـــذا أولهـــا جـــدول يبـــين العالقـــة بـــين تـــواتر هـــذه األصـــوات ومخارجهـــا، قمـــت فيـــه بتصـــنيف 
األصــــوات إلــــى مجموعــــات، كــــل مجموعــــة تنتمــــى إلــــى مخــــرج واحــــد، وبينــــت فيــــه نســــبة كــــل 

  .مجموعة
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  ) ٦( جدول رقم 
  العالقة بين تواتر أصوات الروى ومخارجها

األصوات 
األسنانية 
  اللثوية

دد ع
 األبيات

  النسبة المجموع
 األصوات
  الشفوية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

 ١١٩٣  الدال

٣٦.٩٩  ٢٦٩٠% 

 ١١٠٨  الباء

٢٩.٤٣  ٢١٤٠% 
 ١٠٢٣  الميم  ٩٠٥  الالم
  ٩  الواو  ٣٥١  النون
      ١٦٥  الضاد
      ٧٦  التاء

األصوات 
  اللثوية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع
 األصوات
وسط 

  حلقال

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

  ٦٥٨  الراء

١٢.٧١  ٩٢٤% 

  ٣٠١  العين

٥.٣٦  ٣٩٠%  
  ٨٩  الحاء  ٢٥٤  السين
      ٨  الصاد
      ٤  الزاى

األصوات 
  اللھوية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع
 األصوات
 الحنجرية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

  ٢٩١  القاف
٥.٤٢  ٣٩٤%  

  ١٨٦  الھمزة
٣.٤٧  ٢٥٢%  

  ٦٦  الھاء  ١٠٣  الكاف

األصوات 
الشفوية 
  األسنانية

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع
 األصوات
وسط 
  الحنك

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

  ٨٩  الياء  %٣.١٨  ٣٢١  ٣٢١  الفاء
٢.٤١  ١٧٥%  

  ٦٤  الجيم        



 - ١٦-

  ٢٢  الشين        
األصوات 

مابين 
  األسنان

عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع
 األصوات

 حنجريةال
عدد 
 األبيات

  النسبة المجموع

  ٦٥  الثاء
١.٠٥  ٧٦%  

        
          ١١  الظاء

  
وكمــا يبــدو مــن هــذا الجــدول، فــإن هنــاك عالقــة مــا بــين تــواتر األصــوات ومخارجهــا؛ فهنــاك 

األصـــوات اإلســـنانية : خمـــس مخـــارج اســـتحوذت علـــى أكثـــر مـــن أربعـــة أمـــاس األيـــوان، وهـــى
انية، واألصوات الشفوية، واألصوات اللثوية وأصوات ما بـين اللثوية، واألصوات الشفوية األنس
  %٨٣.٣٥بيتًا، بنسبة  ٦٠٦١األسنان، حيث بلغ عدد أبياتها 

أصـــوات وســـط الحلـــق واألصـــوات الحنجريـــة، بلـــغ عـــدد : وهنـــاك نوعـــان مـــن األصـــوات، وهمـــا
  %.٨.٨٣بيتًا بنسبة  ٦٤٢أبياتها 

فـى المرتبـة األخيـرة، ) وأصـوات وسـط الحنـك األصـوات اللهويـة(وجاء النوعان اآلخـران، وهمـا 
  %٧.٨٢بنسبة  ٥٦٩حيث بلغ عدد أبياتهما 

يمكن القـول أن حـظ األصـوات مـن االسـتخدام  –باستثناء تقدم مخرج الحلق  –وهذا يعنى أنه 
رويـــدًا يزيـــد بتقـــدم مخارجهـــا، فكلمـــا كـــان مخـــرج الصـــوت أماميـــًا زادت نســـبة اســـتعماله رويـــًا، 

  .والعكس
ذا قارنا بين نسب األصـوات داخـل كـل مجموعـة وجـدنا عـدم ثبـات هـذه العالقـة بـين غير أنه إ

تـــواتر هـــذه األصـــوات داخـــل كـــل مجموعـــة وجـــدنا عـــدم ثبـــات هـــذه العالقـــة بـــين تـــواتر هـــذه 
األصوات ومخارجها، فحرف الدال مثًال، وهو صوت أسنانى لثوى احتل المرتبة األولى بنسبة 

% ١.٠٥لـم تـزد نسـبته علـى  –و صوت أسـنانى لثـوى فى حين أن حرف التاء وه% ١٦.٣٠
بينما لم تتجاوز نبة % ١٥.٢٤وحرفا الباء والواو صوتان شفويان غير أن نسبة األولى بلغت 

  %.٠.١٢الثانى 
  

، ولـــم تتجـــاوز نســـبة الثـــاني %٩.٠٥وحرفـــا الـــراء والـــزاى صـــوتان لثويـــان، لكـــن نســـبة األول بلغـــت 
٠.٠٦.%    
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االختالف داخل أفراد كل مجموعة، وٕانما يرجع ذلك إلى أنه لـيس هنـاك  وهكذا، فإننا نجد مثل هذا
فقـــد يتفـــق "... اشـــتراك تـــام فـــي كـــل الصـــفات بـــين أفـــراد المجموعـــة الصـــوتية الخارجـــة مـــن منطقـــة واحـــدة 

  .)١(الصوتان في كل شيء، حتى يخفي على غير ذى الخبرة حين يسمعهما أن يفرق بينهما
  .جود عالقة بين تواتر األصوات ومخارجهالكن هذا ال يمنع من القول بو 

  :فيوضحها الجدول اآلتى )٢(أما عن العالقة بين تواتر هذه األصوات، وصفتى الجهُر والهمس
  )٧(جدول رقم 

  العالقة بين تواتر أصوات الروى وصفتى الجھر والھمس

 م
الروى 
  المجھور

  النسبة عدد األبيات 
الروى 
  المھموس

  النسبة  عدد األبيات

  %٤  ٢٩١  القاف  %١٦.٤١  ١١٩٣  لدالا ١

  %٣.٤٩  ٢٥٤  السين  %١٥.٢٤  ١١٠٨  الباء ٢

  %٣.١٨  ٢٣١  الفاء  %١٤.٠٧  ١٠٢٣  الميم ٣

  %١.٤٢  ١٠٣  الكاف  %١٢.٤٤  ٩٠٥  الالم ٤

  %١.٢٢  ٨٩  الحاء  %٩.٠٥  ٦٥٨  الراء ٥

  %١.٠٥  ٧٦  التاء  %٤.٨٣  ٣٥١  النون ٦

  %٠.٩١  ٦٦  الھاء  %٤.١٤  ٣٠١  العين ٧

  %٠.٨٩  ٦٥  الثاء  %٢.٥٦  ١٨٦  الھمزة ٨

  %٠.٣٠  ٢٢  الشين  %٢.٢٧  ١٦٥  الصاد ٩

  %٠.١١  ٨  الضاد  %١.٢٢  ٨٩  الياء١٠

        %٠.٨٨  ٦٤  الجيم١١

        %٠.١٢  ٩  الواو١٢

        %٠.٦  ٤  الزاى١٣

        %٠.١٥  ١١  الظاء١٤

    ١٢٠٥  المجموع    ٦٠٦٧  المجموع  

                                                 
 .٧٣ص -م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ ٣طـ -القاهرة -عالم الكتب -ناهااللغة العربية معناها ومب: تمام حسان/ د) ١(

حدد العلماء القدماء األصوات المجهورة تحديدًا واضحًا، وهى عندهم تتفق مع ما اعتبرناه مجهورًا عندنا مـا عـدا صـوتى ) ٢(
يــة القــدماء القــاف والطــاء، فهمــا عنــدنا مهموســان، وصــوتًا آخــر اختلــف فيــه وهــو الهمــزة، وال شــك أن وصــف علمــاء العرب

وصــف دقيــق، و، النطــق الــذى وصــفه القــدماء الصــوتى القــاف والطــاء ) لهــذه األصــوات الثالثــة القــاف والطــاء، والهمــزة
يمكــن أداؤه علــى نحــو مــا وصــفوه، إال أن هــذا النطــق قــد تطــور وهــذا أمــر طبيعــي، وأمــا وصــفهم للهمــزة بــالجهر، فهــو 

فـــي علـــم األصـــوات اللغويـــة وعيـــوب : الـــدبراوى زهـــران/ انظـــر د. كوصـــف دقيـــق تؤديـــه الدراســـة التشـــريحية الحديثـــة كـــذل
 .٢٩٢، ٢٧٨مرجع سابق ص  -النطق
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  %١٦.٥٧    النسبة  %٨٣.٤٣    النسبة  

دول تفــوق أصــوات الــروى المجهــورة علــى األصــوات المهموســة بنســبة كبيــرة، لقــد أزهــر لنــا هــذا الجــ
 ١٢٠٥، بينمـا بلـغ عـدد األصـوات المهموسـة %٨٣.٤٣بنسـبة  ٦٠٦٧حيث بلـغ عـدد األصـوات المجهـورة 

  %.١٦.٥٧بنسبة 
أى أن نســـبة األصـــوات المجهـــورة بلغـــت أكثـــر مـــن خمســـة أضـــعاف األصـــوات المهموســـة، وهـــذا 

غـــة ومعالمهــــا، فقـــد ثبـــت باالســـتقراء أن األصــــوات المجهـــورة تمثـــل أربعـــة أخمــــاس يتماشـــى مـــع طبيعـــة الل
  .)١(الكالم

وهــذا أمــر طبيعــي، ألن الجهــر يعطــي اللغــة موســيقاها ورنينهــا الخــاص الــذى نميــز بــه الكــالم مــن 
، كمــا أن علمــاء األصــوات أجمعــوا علــى أن األحــرف المهموســة )٢(الصــمت، والجهــر مــن الهمــس واإلســرار

  .)٣(للتنفس، ألنها تتطلب قدرًا أكبر من هواء الرئتين أكبر مما تتطلبه الحروف المجهورةمجهدة 
  :فيوضحها الجدول اآلتى )٤(وأما عن العالقة بين تواتر هذه األصوات، وصفتى الشدة والرخاوة

                                                 
 .٢١األصوات اللغوية مرجع سابق ص : إبراهيم أنيس/ د: أنظر)  ١(

 .  ٢١األصوات اللغوية، مرجع سابق ص : إبراهيم أنيس/ د: أنظر) ٢(

  .  ٣٢ص  موسيقي الشعر، مرجع سابق: إبراهيم أنيس/ د: أنظر)٣(
يتوقف نوع الصوت من حيث الشدة والرخاوة علـى مجـرى الـنفس مـن حيـث ضـيقه أو اتسـاعه أو انحباسـه، وتنقسـم األصـوات 

  .تبعًا لهذا إلى أربعة أنواع
، وتســـمى الشـــديدة، وهـــى التـــى ينحـــبس معهـــا الهـــواء انحباســـًا مؤقتـــًا وشـــديدًا فـــي )Plosive(األصـــوات اإلنفجاريـــة  ) أ

عضــوين التقــاًء محكمــًا، ثــم ينفصــل العضــوان فجــأة، فيســمع صــوت، هــو ذلــك الــذى ســميناه  المخــرج بســبب التقــاء
  .بالصوت اإلنفجارى أو الشديد

وهــى التــى ال ينحــبس معهــا الهــواء انحباســًا محكمــًا، وٕانمــا يكــون مجــراه عنــد المخــرج ضــيقًا جــدًا، : األصــوات الرَّخــوة ) ب
لـف نسـبته تبعـًا لنسـبة ضـيق المجـرى، ويسـمى المحـدثون مما يترتـب عليـه حـدوث نـوع مـن الصـفير أو الحفيـف تخت

 .(Fricatives)هذه األصوات باألصوات الحتكاكية 

وهــى أصــوات تتوســط بــين صــفتى الشــدة والرخــاوة، فهــي ليســت انفجــاري، وليســت احتكاكيــة، : األصــوات المتوســطة) جـــ
يتسـرب نـه إلـى الخـارج، فيمـر الهـواء  وذلك أنه رغم التقاء العضوين مع بعض هذه األصوات قد يجد الـنفس مكانـاً 

دون إحــــــداث أى نــــــوع مــــــن الصــــــفير أو الحفيــــــف، وقــــــد ســــــمى المحــــــدثون هــــــذه األصــــــوات باألصــــــوات المائعــــــة 
(Liquids).  

وهــى أصــوات تجمــع بــين صــفتى الشــدة والرخــاوة فــي وقــت واحــد وتتمثــل فــي صــوت واحــد هــو صــوت : األصــوات المركبــة) د
لط صــوتها االنفجــاري بنــوع مــن الحفيــف يقلــل مــن شــدتها، وهــو مــا يســميه القــدماء الجــيم العربيــة الفصــيحة، حيــث يخــت

 .بتعطيش الجيم

مـــع مالحظـــة أن مصـــطلح األصـــوات  ١٢٧، ٢٥: ٢٣األصـــوات اللغويـــة، مرجـــع ســـابق ص : إبـــراهيم أنـــيس/ د: انظـــر) ٤(
 . ٧٩اللغة العربية مبناها ومعناها مرجع سابق ص : تمام حسان/ المركبة مأخوذ من د
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  العالقة بين تواتر أصوات الروى وصفتى الشدة والرخاوة

  اكيةاألصوات االحتك  األصوات اإلنفجارية

صوت 
  الروى

  النسبة عدد األبيات 
صوت 
  الروى 

  النسبة  عدد األبيات

  %٣.٤٩  ٢٥٤  السين  %١٦.٤١  ١١٩٣  الدال

  %٣.١٨  ٢٣١  الفاء  %١٥.٢٤  ١١٠٨  الباء

  %١.٢٢  ٨٩  الحاء  %٤  ٢٩١  القاف

  %٠.٩١  ٦٦  الھاء  %٢.٥٦  ١٨٦  الھمزة

  %٠.٨٩  ٦٥  الثاء  %٢.٢٧  ١٦٥  الضاد

  %٠.٣٠  ٢٢  الشين  %١.٤٢  ١٠٣  الكاف

  %٠.١٥  ١١  الظاء  %١.٠٥  ٧٦  التاء

  %٠.١١  ٨  الصاد      

  %٠.٦  ٤  الزاى      

  %١٠.٣١  ٧٥٠  المجموع  %٤٢.٩٣  ٣١٢٢  المجموع

  األصــــــــــوات المركبة   األصــــــــوات المائعة

  النسبة  عدد األبيات  صوت الروى  النسبة  عدد األبيات  صوى الروى

        %١٤.٠٧  ١٠٢٣  الميم

        %١٢.٤٤  ٩٠٥  الالم

  %٠.٨٨  ٦٤  الجيم  %٩.٠٥  ٦٥٨  الراء

        %٤.٨٣  ٣٥١  النون

        %٤.١٤  ٣٠١  العين

        %١.٢٢  ٨٩  الياء

        %٠.١٢  ٩  الواو

  %٠.٨٨  ٦٤  المجموع  %٤٥.٨٧  ٣٣٣٦  المجموع

بــالنظر فــي الجــدول يتضــح أن األصــوات المائعــة جــاءت فــي المرتبــة األولــى، حيــث بلغــت نســبتها 
، ثــم األصــوات االحتكاكيــة، وبلغــت %٤٢.٩٣صــوات االنفجاريــة حيــث بلغــت نســبتها ، تلتهــا األ%٤٥.٨٧
  %.٨٨، وأخيرًا األصوات المركبة، وبلغت نسبتها %١٠.٣١نسبتها 
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وٕانما تقدمت األصوات المائعة، لما تتسم به من السهولة والوضوح السمعى، وهذا يتفـق مـع الشـائع 
  .)١(لحروف المائعة أكثر ترددًا تليها الحروف الشديد، ثم الرخوةفي اللغة العربية، حيث أن الشائع فيها أن ا

وبالتالى فإن أبا تمام يميل إلى الروى ضـى الوضـوح السـمعى وذى اإليقـاع الثـرى، وممـا يؤكـد هـذا 
، ولـم يـرد مقيـدًا إال فـي ثالثـة وثمـانين %٩٨.٨٦بيـت بنسـبة  ٧١٨٩أيضًا أن الروى عنـده جـاء مطلقـًا فـي 

، وهـــذا يتفـــق مـــع الشـــائع فـــي الشـــعر العربـــي، إذ إن الشـــائع فيـــه أن نســـبة اســـتخدام )٢(%١.١٤ بيتـــًا بنســـبة
  .)٣(%١٠القوافي المقيدة فيها ال تكاد تتجاوز 

ومن المعروف أن القافية المطلقة أوضح في السـمع وأشـد اسـرًا لـألذن ألن الـروى فيهـا يعتمـد علـى 
ن الدراسـة الصـوتية الحديثـة أكـدت أنهـا أوضـح فـي حركة بعـده، هـذه الحركـة لهـا أثـر كبيـر فـي السـمع بـل إ

التـــى تعـــد أوضـــح  Vowelsالســـمع مـــن الـــروى نفســـه، فهـــي ممـــا يســـميه الصـــوتيون بأصـــوات اللـــين أو الـــــ 
  .)٤(األصوات في كل لغة، وأقبل للغني بها

كمـــا أن هـــذه الحركـــة قـــد تســـتطيل فـــي اإلنشـــاد، وتصـــبح حينئـــٍذ حـــرف مـــد، ومـــن المقـــرر فـــي علـــم 
  .)٥(أن حروف المد أوضح في السمع من غيرها من الحروفاألصوات 

أنــم الحــرف الســاكن، فإنــه حيــث يقــع فــي نهايــة الكلمــة ثــم يــراد الوقــف علــى كلمتــين، قــد يتعــرض 
للغمــوِض أو اإلبهــام، فيكــون أقــل وضــوحًا فــي الســمع خاصــة حــين يكــون مــن الحــروف الشــديد المهموســة، 

الســاكن فــي اللغــة ذو قيمــة ضــئيلة إذا قــورن بأصــوات اللــين، وٕان ، أى أن الصــوت )٦(كالتــاء والكمــاف مــثالً 
كمـا يــري شــكرى عيــاد فــي موســيقي الكـالم بوظيفــة تشــبه قــرع الطبــول فــي  -كـان يعتبــر منبهــًا قويــًا، إذ يقــوم

  .)٧(األوركسترا
مــذا مــا يمكــن قولــه عــن الــروى، غيــر أنــه ال يمكــن القــول بــأن الــروى وٕان كانــت قيمتــه اإليقاعيــة 

يشكل وحده بنيان القافية، وٕاال ألضحى بنيان القافية شبيهًا ببنيان سجع في أسلوب نثـرى، يجعـل  -واضحة
                                                 

 .  ٢١األصوات اللغوية، مرجع سابق ص : إبراهيم أنيس/ د: أنظر) ١(

 .٣٢ص / ١٩٨٢ -١٤٠٣في سيمياء الشعر القديم، دار الثقافة، المغرب ط : محمد مفتاح/ د: أنظر) ٢(

قافيتهـا مقديـة، وقـد وردتـا مطلقتـين فـي  ١٩١ص  ٤مـج ) ٢٤٥(، والتنفة رقم ٥٠: ٤٧ص  ٤مج ) ١٨٤(القصيدة رقم ) ٣(
 . يوان، وهذا خطأالد

 . ٢٦موسيقي الشعر، مرجع سابق ص : إبراهيم أنيس/ د: أنظر) ٤(

 . ٢٨١، ٢٨٠األصوات اللغوية، مرجع سابق ص : إبراهيم أنيس/ د: أنظر) ٥(

 . ٢٨٤األصوات اللغوية، مرجع سابق ص : إبراهيم أنيس/ د: أنظر) ٦(

 .١١٦بق ص مومسيقى الشعر العربي، مرجع سا: شكرىعياد/ د: أنظر) ٧(
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االعتماد على صوت وحيد مكرر مسمتًا له، فالمعروف أن الروى يشكل مع مـا قبلـه ومـا بعـده قيمـة القافيـة 
  .)١(مكتملة، فى انفراد له إيقاعياً 

ة أو مؤسســـة، وقـــد تكـــون موصـــولة بـــاللين أو بالهـــاء فالقافيـــة المطلقـــة قـــد تكـــون مجـــردة أو مردوفـــ
، والقافية المقيدة قد تكون مجردة أو مردوفـة أو مؤسسـة، ولكـل نـوع مـن هـذه القـوافي )المتحركة أو الساكنة(

  .قيمة موسيقية تختلف عن قيمة غيره من األنواع األخرى، كما سنوضح بعد قليل
في فــي المطلقــة باعتبــار مــا قبــل الــروي وباعتبــار مــا وهــذا أوًال جــدول يبــين نشــب تــواتر أنــواع القــوا

  :بعده
  أنواع القافية المطلقة باعتبار ما قبل الروى وما بعده

باعتبار ما 
 قبل الروى

  عدد األبيات  باعتبار ما بعد الروى
باعتبار ما 
  قبل الروى

باعتبار ما بعد 
  الروى

  عدد األبيات

ة 
رد
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
مج

  

  ١٣٠٨  موصولة بالياء 

رد
م

ف 
ـــ
أللـ
 با
ـة
ـــ
فــ
و

  

  ١٠٣٢  موصولة بالياء 
  ٢٨٥  موصولة بالواو   ١٠٧٠  موصولة بالواو 

  ٥٢٣موصولةبألف اإلطالق 
موصولةبألف 

  اإلطالق 
١٢٩  

  ١٨٩موصولة بالھاءالساكنة 
موصولة بالھاء 

  المتحركة 
١١٠  

موصولة بالھاء 
  المتحركة 

  ٢٤  بالھاء الساكنة  ٨٦

      ٩  موصولة بالكاف
  ١٥٨٠    المجموع  ٣١٨٥    المجموع

ين
دت
لم
ء ا
ليا
وا

و 
وا
بال

ة 
وف
رد
م

  

  ٥٧٣  موصولة بالياء

سة
ؤس
م

  

  ٤٠٩  مصولة بالياء

  ٣٨١  موصول بالواو   ٣٨٤  موصولة بالواو 

موصولة بألف 
  اإلطالق

٣٣٨  
موصولة بالھاء 

  المتحركة 
٨٥  

موصولة بالھاء 
  المتحركة

٣٨  
موصولة بألف 

  اإلطالق 
٤٨  

    
موصولة بالھاء 

  الساكنة
٢٦  

  ٩٤٩    المجموع  ١٣٣٣    المجموع

  أنواع القافية المطلقة باعتبار ما قبل الروى وما بعده
باعتبار ما 
 قبل الروى

  عدد األبيات  باعتبار ما بعد الروى
باعتبار ما 
  قبل الروى

باعتبار ما بعد 
  الروى

  عدد األبيات
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  ٣  ءموصولة باليا

  :بالنظر في الجدول السابق يتضح ما يلى
تفرعــت القافيــة المطلقــة فــي شــعر أبــى تمــام إلــى ثمانيــة أنــواع وقــد تصــدرت القافيــة المجــردة هــذه  - ١

ـــغ مجمـــوع أبياتهـــا  ـــواع فـــي نســـبة تواترهـــا، حيـــث بل ـــًا بنســـبة  ٣١٨٥األن ـــة ٤٤.٣٠بيت ، تلتهـــا القافي
، ثم القافية المردوفـة بـالواو واليـاء %٢١.٩٨بنسبة  ١٥٨٠المردوفة باأللف، حيث بلغ عدد أبياتها 

تــال ذلــك القافيــة المؤسســة، حيــث بلــغ عــدد % ١٨.٥٤بنســبة  ١٣٣٣المــدتين، بولــغ عــدد أبياتهــا 
، ثــــم %٠.٩٠بيتــــًا بنســــبة  ٦٥ثــــم القافيــــة المردوفــــة باليــــاء اللينــــة % ١٣.٢٠بنســــبة  ٩٤٩أبياتهــــا 

بيتـًا بنسـبة  ١٩المردوفة بواو المد، وبلغ عـدد أبياتهـا ، ف%٠.٧٢بيتًا بنسبة  ٥٢المردوفة بياء المد 
  %.٠.٠٨وأخيرًا المردوفة بالواو اللينة، وكان عدد أبياتها ستة بنسبة % ٠.٢٦

ز بالبســاطة فــي المثافــة ويالحــظ أن هــذه القــوافي تختلــف فيمــا بينهــا إيقاعيــًا، فالقافيــة المجــردة تتميــ
لقافيــة المردوفــة تتميــز بالتوســط فــي الكثافــة اإليقاعيــة، ألنهــا اإليقاعيــة، ألنهــا تقتصــر علــى الــروى فقــط، وا

تعتمد علـى الـروى الـذى يسـبقه حـرف مـن حـروف المـد أو اللـين، أمـا القافيـة المؤسسـة فتتميـز بشـدة الكثافـة 
  .اإليقاعية، ألنها تتكون من روى مسبوق بحرف تأسيس يفصل بينه وبين الروى بحرف الدخيل

فيـة فــي شــعر أبــى تمـام تنــوع بــين البســاطة والتوسـط والتعقيــد، لكــن القافيــة ومعنـى هــذا أن إيقــاع القا
بنســبة  ٣٠٥٥، حيــث بلــغ عــدد أبياتهــا ) المردوفــة(البســيطة جــاءت فــي المقدمــة، تلتهــا القافيــة المتوســطة 

ز إال أننا نالحظ أن الفرق بين القافية البسيطة والقافية المتوسطة كـان محـدودًا، إذ إنـه لـم يتجـاو % ٤٢.٥٠
، )٤٠٠٤(، فــإذا مــا أضــفنا القافيــة المتوســطة الكثافــة إلــى القافيــة الشــديدة الكثافــة كــأن مجموعهمــا %١.٨٠

مــن مجمــوع القــوافي المطلقــة، ومعنــى هــذا أن أبــا تمــام يميــل إلــى التكمثيــف % ٥٥.٧٠أى إنهمــا تمــثالن 
  .اإليقاعي
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ف سـجلت أعلـى نسـبة تـواتر بالنسـبة تنوعت القافية المردوفة ستة أنواع، لكن القافيـة المردوفـة بـاألل - ٢
إلى هذه األنواع، ويرجع هذا إلى أن األلف تتميز بقابليتها للتنـوع والتـأثر بالصـامت السـابق عليهـا، 

، كمـــا أنهــا تتميـــز بأنهــا أكثـــر أصــوات اللـــين وضــوحًا فـــي )١(خاصــة فيمـــا يتعلــق بـــالتفخيم والترقيــق
ة واحــدة فــي الوضــوح الســمعى، أوضــح مــن ، إذا إن أصــوات اللــين ليســت كلهــا ذات نســب)٢(الســمع

، ومــا يقــال عــن الفتحــة والضــمة والكســرة يقــال عــن ألــف المــد وواوه ويائــه، فــألق )٣(الضــمة والكســرة
المــد هــى فــي الحقيقــة فتحــة طويلــة، وواو المــد ليســت إال ضــمة طويلــة، وكــذلك تعــد يــاء المــد مــن 

 .)٤(في الكمية الناحية الصوتية كسرة طويلة، فالفرق ليس إال فرقًا إال

سـواء كـان (وألن ألف المد تتميز بأنها أكثر وضوحًا في السمع مـن غيرهـا، كـان اإللتـزام بهـا واجبـًا 
، ألنـــه لـــو شـــاركها غيرهـــا مـــن الحـــروف ألدي ذلـــك إلـــى اخـــتالف )ذلـــك فـــي القافيـــة المؤسســـة أو المردوفـــة

ى كانـت تحققـه األلـف ممـا سـيؤدى مقطعي في منطقة القافية، وفقدنا تلك الدرجـة مـن الوضـوح السـمعى الـذ
  .إلى نشوز في اإليقاع

سـبة بن ١٣٣٣وقد تلت القافية المردوفة بالواو والياء والقافية المردوفة باأللف حيث بلغ عدد أبياتها 
، وتم التبادل بين واو المد ويائه، ولـم يـتم التبـادل بـين األلـف وغيرهـا، ألن هنـاك وجـوه شـبه بـين %١٨.٥٤

الواو والياء مثل وجوه الشبه التى بين الضمة والكسرة، فهما متشابهان في طريقـة تكـون كـل منهمـا، والـدليل 
يــاء مــد، كمــا أن الطفــل فــي مراحــل  علــى ذلــك أن الســامع قــد يخطــىء فــي ســماع واو المــد ويســمعها وكأنهــا

  .)٥(نمو لغته قد يقلب الضمة كسرة، أو يقلب واو المد ياء
: ويعلل األخفش الجتماع الياء مع الواو، وعدم اجتماع أحدهما مع األلف فـي حالـة الـردف، فيقـول

، وال يكــون إال وفارقتهــا األلــف، ألن األلــف ال يتغيــر مــا قبلهــا أبــداً  وٕانمــا جــازت الــواو مــع اليــاء فــي الــردف"
واأللـف حالهـا واحـد أبـدًا وحـال مـا ... القْول والقُـول والِقيـل والَبْيـع: فتحًا، وما قبل الياء والواو ويتغير، فنقول

  :قبلها، فلذلك فارقتهما ومع ذلك أن الياء والواو تدغم كل واحدة منهما في صاحبتها نحو
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يــر الــواو المتحركــة لليــاء الســاكنة تكــون قبلهــا فــي اليــاء، وتغ) مفعــول(َمْقضــّى وَمْرمــى، أدغمــت واو 
  .)١( )فيعل(َمْيوْت وَسْيود، ووزنهما (نحو َميِّْت وَسيِّد، وٕانما أصلهما 

أن هنـاك  -كما أنه يالحظ إذا قارنا أصوات اللين في العربية باألصوات المقاربة لها في اإلنجليزية
، ٣٠٨، والذبذبـة المميـزة لليـاء ٣٢٦ه، فالذبذبـة المميـزة للـواو تقاربًا شديدًا بين الذبذبة المميزة لواو المـد ويائـ

، أى أنها تقترب من ضعف ذبذبة الواو أو الياء، ومعنى هذا أن األلف تحت أقصـى ٨٠٠أما األلف فذبته 
  .)٢(مكان في الطبقة أو األوكتاف، أما الواو أو الياء فتحتل أدنى مكان فيه

) ٢٩١٣(وفــة بــاأللف والمردوفــة بــالواو واليــاء المــدتين بلــغ المرد: يالحــظ أن مجمــوع القــافيتين -٣
من مجموع القوافي المردوفة، وأن مجموع القوافي المردوفة بالواو والمفتوح ما قبلهـا واليـاء % ٩٥.٣٥بنسبة 

) ألــف المــد وواوه ويائــه(، ويرجــع هــذا إلــى أن الحركــات الطــوال %٢.٣٢بنســبة ) ٧١(المفتــوح مــا قبلهــا بلــغ 
مجرى الهواء ال يعترضه عائق عنـد النطـق بهـا، ممـا يجعـل تلـك الحركـات مـن أنسـب األصـوات  تتميز بأن

  .)٣(التى تستخدم في حالة الترنم والغناء
أمـــا الـــواو المفتـــوح مـــا قبلهـــا، واليـــاء المفتـــوح مـــا قبلهـــا فهمـــا صـــمتان، أى أنهمـــا ينـــدرجان فـــي فئـــة 

ن هــذين الصــامتين إذا وجــدا قبــل الــروى ال يعــدان ردفــًا، فــإ ووفقــًا لهــذا"الصــوامت، مثــل البــاء والتــاء، والثــاء 
ألنهما صامتان أما حكم القدماء بأنهما ردفان، فإنه حكم مبنى علـى الجانـب الخطـي، وبعيـد كـل البعـد عـن 

  .)٤(الجانب الصوتى
، تلتهـــا القـــوافي %٤٧.٠٧بنســـبة ) ٣٣٨٤(يالحـــظ أن مجمـــوع القـــوافي الموصـــولة باليـــاء بلـــغ  -٤

، ثــــم القــــوفي الموصــــولة بــــاأللف وبلــــغ %٠.٣٠بنســــبة ) ٢١٥٧(واو، حيــــث بلــــغ مجموعهــــا الموصــــولة بــــال
) ٣١٩(، ثـــم القـــوافي الموصـــولة بالهـــاء المتحركـــة، وبلـــغ مجموعهـــا %١٤.٩٧بنســـبة ) ١٠٧٦(مجموعهـــا 

وجـاءت % ٣.٣٩بنسـبة  ٢٤٤، تال ذلك القوافي الموصولة بالهاء الساكنة، وبلـغ مجموعهـا %٤.٤٤بنسبة 
  %.٠.١٣بنسبة ) ٩(موصولة بالكاف في المرتبة األخيرة فكان مجموعها القوافي ال
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وهــذا الترتيــب التنــازلى للقــوافي الموصــولة يتناســب مــع مــا جــاء فــي الشــعر العربــي القــديم، كمــا أن 
الوصــل بأصــوات اللــين جــاء مرتبــًا حســب درجــة القــوة فيهــا، فالكســرة أقــوى مــن الضــمة، والضــمة أقــوى مــن 

  .)١(الفتحة
كات المختلفة فحـين تكـون القافيـة أو مؤسسـة أو حظ أن الشاعر يميل إلى المزاوجة بين الحر وقد لو 

مردوفــة بــاأللف يميــل الشــاعر إلــى وصــلها باليــاء الــواو، وحــين تكــون مردوفــة باليــاء اللينــة يجعلهــا موصــولة 
ع يــؤدي هــذا الصـنيبيـاء المـد وألفــة، وحـين تكــون مردوفـة بيـاء المــد يميـل إلــى وصـلها بـالواو واأللــف، ومثـل 

  .إلى زيادة التنغيم وٕابراز اإليقاع
هذا عن القافية المطلقة، أما عن القافية المقيـدة، فـإن النـاظر فـي شـعر أبـى تمـام يجـد أنهـا اتخـذت 

  :عنده شكلين
) ٤٢(، وبلـغ مجموعهـا )المنحصرة فـي الـروى وحـده المجـردة(القافية المقدية البسيط الكثافة : األول

  .ن القوافي المقيدةم% ٥٠.٦٠بنسبة 
التــى تتكــون مــن روى يســبقه حــرف مــن حــروف المــد أو (القافيــة المقيــدة المتوســطة الكثافــة : الثــاني

  %.٤٩.٤٠بنسبة ) ٤١(، وبلغ جموعها )المردوفة(اللين 
  :والبحور التى جاءت فيها القوافي المقيدة عند أبى تمام هى

، وكان نصيب البحر السريع من القـوافي )ملالر  -الرجز -المتقارب -الخفيف -المنسرح -السريع(
مـــن إجمـــالى القـــوافي المقيـــدة، بينمـــا كـــان نصـــيب كـــل مـــن المنســـرح % ٦١.٤٥بيتـــًا بنســـبة ) ٥١(المقيـــدة 

، وأخيــرًا كــان نصــيب الرمــل أربعــة أبيــات بنســبة %٨.٤٣والخفيــف والمتقــارب والرجــز ســبعة أبيــات بنســبة 
٤.٨٢.%  

وتكثـر هـذه القافيـة فـي بحـر الرمـل بنسـبة تفـوق : "القافيـة المقيـدةوٕاذا كان إبراهيم أنيس قد قال عن 
أى بحــر آخــر، وهــذا البحــر كمــا أشــرنا آنفــًا بحــر الغنــاء يــؤثره المغنــون والملحنــون، وقــد تجــىء هــذه القافيــة 

، فـإن )٢(السريع، وتكـاد تنعـدم فـي البحـور األخـرى -المتقارب -الرجز -الطويل: بنسب قليلة في بحور مثل
فــي شــعر أبــى تمــام عكــس ذلــك تمامــًا، فقــد جــاء الســريع فــي المرتبــة األولــى بنســبة اقتربــت مــن  مــا حــدث

  .ضعفي نسبة البحور األخرى مجتمعه، بينما جاء الرمل في المرتبة األخيرة

                                                 
 .١٢٢ص  ٣، ج٣٢٠ص  ٢م ج١٩٥٦لكتب المصرية دار ا/ محمد النجار/ ت: الخصائص: ابن جني: انظر) ١(

 .٢٦٠موسيقي الشعر، مرجع سابق ص : إبراهيم أنيس/ د) ٢(
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  :القافية من الناحية المقطعية
ان ســميت بـــ وٕاذا كــان بينهمــا متحركــ" المتــواتر"إذا كــان بــين ســاكني القافيــة متحــرك واحــد ســميت بـــ 

إن كـــان بـــين " المتكـــاوس"، وتســـمى بــــ "المتراكـــب"، وٕاذا كـــان بينهمـــا ثالثـــة متحركـــات ســـميت بــــ "المتـــدارك"
  .إن اجتمع الساكنان" المترادف"ساكنيها أربع متحركات، وبـ 

والقافية إن كان بين ساكنيها متحرك واحـد، أى إن كانـت مـن النـوع المتـواتر، فإنهـا فـي هـذه الحالـة 
  :من مقطعين من نوعتتكون 

إن كانت مردوفة بمد موصولة بلـين، وهـذه قـد بلـغ عـددها فـي شـعر  )١(ص ح ح+ ص ح ح  -١
  ).٢٧٠٨(أبى تمام 

ص ح ص إن كانـــت مردوفـــة بمـــد موصـــولة بســـاكن، أو إن كانـــت مقيـــدة مؤسســـة، وقـــد + ص ح ح  -٢
ـــ) ٢١(بســـاكن فـــي شـــعر أبـــى تمـــام وردت المردوفـــة بمـــد الموصـــولة  ـــدة مـــرة، بينمـــا ل م يـــرد ذكـــر للمقي

  .المؤسسة
إن كانـــت مردوفـــة بشـــبه صـــوت لـــين موصـــولة بلـــين، وهـــذه وردت  )٢(ص ح ح+ ص ح ص  -٣

  .مرة) ٦٨٩(مرة، أو كانت مجردة موصولة بلين، أو بالهاء المتحركة، ووردت ) ٧١(
ص ح ص إن كانــــت مردوفــــة بشــــبه صــــوت لــــين موصــــولة بســــاكن، أو كانــــت مجــــردة + ص ح ص  -٤

ن، أو كانت مجردة مقيدة، ولم يرد ذكر لألولى، بينما وردت الثانيـة أربـع مـرات، والثالثـة موصولة بساك
  . ثالثاً 

أمـا إذا كـان بـين ســاكنى  )٣٥٩٥(وبهـذا يكـون مجمـوع القـوافي ثنائيــة المقـاطع فـي شـعر أبـى تمــام 
  :من نوع فإنها تتكون في هذه الحالة من ثالثة مقاطع) أى من النوع المتدارك(القافية متحركان 

                                                 
فالصـادر رمـز للصـامت والحـاء رمـز للصـامت القصـير، والمقطـع الطويـل إمـا ) ص ح(المقطع القصير يرمز له بالرمز ) ١(

، والمفتـوح هـو )ص ح ص(مت ويرمـز لـه بـالرمز أن يكون مغلقـًا، وٕامـا أن يكـون مفتوحـًا، المغلـق هـو الـذى ينتهـى بصـا
+ صــامت: (، أمــا المقطــع زائــد الطــول فإمــا أن يتكــون مــن)ص ح ح (الــذى ينتهــى بصــائت طويــل، ويرمــز لــه بــالرمز 

+ صـــــائت قصـــــير+ صـــــامت: (، وٕامـــــا أن يتكـــــون مـــــن)ص ح ح ص(، ويرمـــــز لـــــه بـــــالرمز )صـــــامت+ صـــــائت طويـــــل
 ). ص ح ص ص(، ويرمز له بالرمز )صامتين

ص (ومغلقـًا ) ص ح ح(يالحظ أن المقطع األول في القافية المجردة ليس فيه التزام، حيث إنه يتراوح بين كونـه مفتوحـًا ) ٢(
 . في القصيدة الواحدة) ح ص
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ص ح ح إن كانــت مجــردة موصــولة بلــين أو بالهــاء المتحركــة، وهــذه قــد بلــغ + ص ح + ص ح ص  - ١
، أو إن كانـت مردوفـة يشـبه صـوت اللـين وصـولة بالهـاء المتحركـة، )١٢٨٦(عده في شـعر أبـى تمـام 

  .ولم يرد هذا النوع في شعر أبى تمام
ء متحركــة، وقــد بلــغ عــددها فــي ص ح ح إن كانــت مردوفــة بلــين موصــولة بهــا+ ص ح + ص ح ح  - ٢

 ).١٥٦(شعر أبى تمام 

ص ح ح إن كانـــت مؤسســـة موصـــولة بلـــين، وقـــد وردت فـــي شـــعر أبـــى تمـــام + ص ح + ص ح ح  - ٣
 .مرة) ٨٣٨(

ص ح ص إن كانـــــت مؤسســـــة موصـــــولة بالهـــــاء الســـــاكنة، أو كانـــــت مجـــــردة + ص ح + ص ح ح  - ٤
 .مرة) ٥٦(لى وردت األو  مقيدة، ولم ترد الثانية في شعر أبى تمام، بينما

ص ح ص إن كانــت مجــردة موصــولة بهــاء ســاكنة، أو كانــت مجــردة مقيــدة، + ص ح + ص ح ص  - ٥
 .مرة) ٢٧(مرات، والثانية سبعًا عشرين ) ٩(وقد وردت األولى 

  ).٢٣٧٢(وبهذا يكون مجموع القوافي ثالثية المقاطع في شعر أبى تمام 
مــن النــوع المتراكــب فإنهــا تتكــون فــي هــذه  أى(وأمــا إذا كــان بــين ســاكنى القافيــة ثالثــة متحركــات 

  :الحالة من أربعة مقاطع من نوع
ص ح ح إن كانــت مؤسســة موصــولة بالهــاء المتحركــة، وقــد وردت + ص ح + ص ح+ ص ح ح  - ١

  .مرة) ٥٥(في شعر أبى تمام خمسًا وخمسين 
ــــين أو بالهــــاء المتحركــــة، + ص ح+ ص ح + ص ح ص - ٢ ص ح ح إن كانــــت مجــــردة موصــــولة بل

 .مرة) ١٠٢٤(ووردت 

ص ح ص إن كانــت مجــردة موصــولة بالهــاء الســاكنة، أو كانــت + ص ح + ص ح + ص ح ص - ٣
 .سبع مرات) ٧(مرة بينما وردت الثانية ) ١٧٣(مجردة مقيدة، قد وردت األولى 

  ).١٢٥٩(وبهذا يكون إجمالى القوافي رباعية المقاطع 
فإنهـا تتكـون فـي تلـك الحالـة مـن مقطـع ، )أى كانت من النـوع المتـرادف(وٕاذا اجتمع مساكنا القافية 

  :واحد من نوع
  .مرة) ٤٦(ص ح ح ص إن كانت مقيدة مردوفة بلين، وقد ورد هذا النوع ستًا وأربعين  - ١
 .ص ح ص ص ولم يرد ذكر لهذا النوع - ٢
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، فإنهــا تتكــون مــن )أى التــى بــين ســاكنيها أربعــة متحركــات(أمــا القافيــة التــى مــن النــوع المتكــاوي 
 تكــون مردوفــة وال مؤسســة وٕانمــا تكــون مجــردة، ألن الســاكن األول فــي القافيــة المردوفــة خمســة مقــاطع، وال

فإن الساكن األول ليس لـه مكـان واحـد، ألنـه  ة للروى، أما في القوافي المجردةوالمؤسسة مكانه ثابت بالنسب
لنـوع مـن القافيـة قد يجتمع مع الـروى، وقـد يفصـله عنـه حـرف أو حرفـان أو ثالثـة، أو أربعـة، ولـم يـرد هـذا ا

  .في شعر أبى تمام
المرتبة األولى فـي نسـبة ورودهـا، حيـث بلغـت  -كما رأينا -وبعد، فقد احتلت القافية ثنائية المقاطع

، ثــــم القافيــــة رباعيــــة المقــــاطع بنســــبة %٣٢.٦٢، تلتهــــا القافيــــة ثالثيــــة المقــــاطع بنســــبة %٤٩.٤٤نســــبتها 
  %.٠.٦٣لة جدًا لم تتجاوز ثم القافية أحادية المقاطع بنسبة قلي% ١٧.٣١

، ويمكـن تفسـير نـدرة القافيـة وحيـدة المقطـع )١(وهذا الترتيب يتماشـى مـع مـا جـاء فـي الشـعر العربـي
بأن مقطعها هذا يحوى ساكنين، واللغة العربية تكره توالى الساكنين، ولذلك كـان تتـابع السـاكنين فيهـا قلـيًال، 

  .)٢(موضعًا من مواضع الوقف حتى وٕان كان فيآخر البيت من الشعر، وٕان كان
أما القافية التى مـن النـوع المتكـاوس، فقـد انعـدم وجودهـا فـي شـعر أبـى تمـام، ألنـه ال ورود إال فـي 

، خاصــة فــي )٣(يمثــل قبحــًا عروضــياً ) مــتعلن(وقبــول  )مــتعلن(إلــى ) مســتفعلن(بحــر الرجــز، حيــث تحــور 
، ولـذلك لـم تـرد مثـل هـذه القافيـة فـي شـعر أبـى )٤(يـهمنطقة القافية، فهو شاذ جدًا لغلبه المقاطع القصـيرة عل

  .تمام
وجـــدير بالـــذكر أن هـــذا التنويـــع فـــي القـــوافي علـــى النحـــو الـــذى ســـبق ذكـــره يـــرتبط ارتباطـــًا وثيقـــًا 

محاولــة مــن "بالضــرب، إذ تشــكل القافيــة وتحــدد المســافة بــين ســاكنيها وفقــًا لطبيعــة الضــرب، وكــل هــذا يعــد 
  ".)٥(نهايات النص الشعريالشاعر لجذب السمع وتمييز 

                                                 
فــي علمــى : أمــين علــى الســيد/ ، ود٤٤، ٢٥القافيــة تــاج الإليقــاع الشــعرى، مرجــع ســابق ص : أحمــد كشــك/ د: انظــر) ١(

نظــرة جديــدة فــي موســيقي الشــعر العربــي، مرجــع : علــى يــونس/ ،، ود١٨٧، ١٨٦ع ســابق ص العــروض والقافيــة، مرجــ
 .١٣٠سابق ص 

 . ١٨٦أمين على السيد، في علمى العروض والقافية، مرجع سابق ص / د: انظر) ٢(

 .٤٤القافية تاج اإليقاع الشعري، مرجع سابق ص : أحمد كشك/ د: انظر) ٣(

 . ١٣٠دة في موسيقي الشعر العربي، مرجع سابق ص نظرة جدي: على يونس/ د: انظر) ٤(

 . ٨٠م ص ١٩٩٥دار النديم، القاهرة  -شعر العقاد، دراسة عروضية أسلوبية، وصفية تحليلية: مدحت الجيار/ د) ٥(
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هـذا ولقـد لـوحظ فـي شــعر أبـى تمـام التزامـه بالتركيـب المقطعــي لمنطقـة القافيـة، ذلـك أنـه إذا اختــار 
نوعًا معينًا من األنواع السابقة في قصيدة معينة التزمه على مدار القصـيدة كلهـا، ولـم يجمـع أبـى تمـام بـين 

  .)١(ر الرمل مكونة من أربعة أبيات مطلعهانوعين من هذه األنواع إال في قطعة واحدة من بح

ٌن يٌء َحَس ْك   ***إْن يكْن في األْرِض َش ِد الَملِ ِى َعْب َو ُدوِر َبن َفْھ

فقافيـــة القطعـــة ن النـــوع المتـــدارك ثـــالث المقـــاطع، وقـــد جـــاء فيهـــا بيـــت قافيتـــه القطعـــة مـــن النـــوع 
  :المتراكب رباعى المقاطع هو

ْن َق ُنُھْم َع ْت أَْلُس كْ   ***ْوِل الُعقِل و َل َرُف إالَّ ھ ى ال َتْع  َفْھ

وال شك أن هذا االلتزام بوحدة بوحدة التركيب المقطعي يؤدي إلى علو الجرس الموسـيقي، ويكشـف 
  .عن خبرة الشاعر وذوقه الواعى

هــذا عــن الناحيــة الصــوتية، أمــا مــن الناحيــة الصــرفية، فــإن القافيــة تنوعــت بــين االســم والفعــل واســم 
، وتعددت أوزان األسماء وتنوعت فكـان منهـا المفـرد والمثنـي والجمـع، والمـذكر والمؤنـث، كمـا تعـددت الفعل

  .أوزان األفعال وتنوعت بين الماضى والمضارع واألمر، وكان منها المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول
التزمهــا فــي  لكــن القافيــة االســمية فاقــت بكثيــر غيرهــا مــن القــوافي فــي نســبة ورودهــا بــل إن الشــاعر

  ).٣٣٣١(بواقع واحد وثالثين وثالثمائة وثالثة آالف بيت ) ٢٧٤(أربع وثمانين ومائتى قصيدة ومقطوعة 
وفي إطار القافية االسمية ينوع الشاعر فـي األوزان كمـا أسـلفنا لكنـه رغـم هـذا قـد يغلـب وزنـًا واحـدًا 

  .في القصيدة أو يلتزمه
د مــن القصــائد ووالمقطوعــات وفـي التزامــه للــوزن نفســه فــي عـد) فاعــل(يظهـر هــذا فــي تغليبـه لــوزن 

  .)٢(على امتداد قصيدة مكونة من سبعة وثالثين بيتًا، إذ إن قوافي هذه القصيدة هى على التوالى
 -مـاِتعِ  -بـاِلغِ  -طـاِلعِ  -سـاِطعِ  -فـاِرعِ  -صـاِنعِ  -ضـاِرعِ  -خاِلعِ  -راِدعِ  -راِبعِ  -ناِزعِ  -ناِقعِ  -فاِجعِ (

 -بــاِرعِ  -شاِســعِ  -قــاِطعِ  -واِزعِ  -جــاِزعِ  -شــاِرعِ  -بــاِلعِ  -طــاِئعِ  -داِرعِ  -مــاِئعِ  -الِمــعِ  -ســاِفعِ  -قــاِنعِ  -ناِصــعِ 
  ).ضاِئِع◌ِ  -ظاِلعِ  -ياِنعِ  -شاِفعِ 

 فـي قصـيدة مكونـة مـن ثمانيـة وثالثـين بيتـًا، فقـد التـزم هـذا) َفْعل(لوزن  كما يظهر في تغليبه الوزن
  :)١(بعًا وعشرين مرة، إذا إن قوافي في هذه القصيدة هىالتزم هذا الوزن في تلك القصيدة س
                                                 

 . ٤٥٥ص  ٢الديوان مج ) ١(

 ).  من السريع( ٣٥٨: ٣٥١ص  ٢الديوان مج ) ٢(
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 -تَـْخْ◌دىِ  -َوْخـدِ  -َجْعـدِ  -ِجـدِّ  -َجْهـدِ  -َصـدِّ  -َثْمـدِ  -َبـْردِ  -ِعْقدِ  -َفْردِ  -َصْلدِ  -َقدِّ  -َوْجدِ  -ُبْرِد َنْجدِ (
 -َبْعـدى -ِغْمـدِ  -َعثْـدِ  -َوْردِ -ُبْعـدِ  -دِ َعْبـ -َحْمـدِ  -َمَ◌ْجدِ  -َجْلدِ  -ِوْردِ  -ِحْقدِ  -َنْهدِ  -َرْعدِ  -َوْعدِ  -َرْغدِ  -ُيْبدى
  ).َعْمدِ  -َوْردِ  -ِجْلدِ  -َعْهدِ  -ُتْعدى -َوْحِدى

: )٢(فــي قطعــة مــن ثالثــة أبيــات، فكلمــات قوافيهــا هــى) فعيــل(وزن ويظهــر ذلــك أيضــًا فــي التزامــه 
  ).َسِقيمِ  -َنعِيمِ  -َرِخيمِ (

و ) ُفْعـال(زاوج بـين وزن ن مـن الـوزن مثلمـًا وقد يكون وزن الكلمة واحدًا، ويـزاوج الشـاعر بـين شـكلي
  .)٣(في قصيدة مكونة من ثالثين بيتًا، حيث توزعت قوافي هذه القصيدة على وزنين) ُفْعال(

  :وجاءت عليه القوافي اآلتية): َفْعال(الوزن األول 
 -َخْطبـا -َغْربـا -َعْضـبا -ْحَبـارَ  -َضـْرَبا -َجـْذَبا -َشـْعَبا -َقْلبـاَ  -َنْصـَبا -َرْطَبا -َحبَّا -َسكْببا -َنْحبا(

  ).َريَّا -َرْكبا -َصْلبا -َجْذبا -َسْهبا -َحرْبا -ْكربا
 -ُنْكبـــا -ُجرْبـــا -ُرْعبـــا -ُشـــهْبا -ُقبَّـــا -ُقلْبـــا -ُكْتبـــا: (وجـــاءت القـــوافى اآلتيـــة): ُفْعـــال(الثـــانى والـــوزن 

  ).ُحْجبا -ُصلْبا
ية في بعض األحيان لكـن هـذا قليـل، كمـا فـي وقد يغلب الشاعر القوافي الفعلية على القوافي االسم

  .)٤(قصيدته التى مطلعها

ِت واِطِن َحلَّ ِاِئلُھا أىَّ الَم تِ   ***ُنس ا وأيَّ اِر أْوطنتْھھ  وأىَّ دي

فهذه القصيدة مكونة مـن أربعـة وأربعـين بيتـًا، ولـم يـرد فيهـا مـن القـوافي االسـمية سـوى سـتة قـوافي، 
 -تَـَروَّتِ  -َغنَّتِ  -أْشَوتِ  -أْصَمتِ  -َلبَّتِ  -َفرَّتِ  -َتولَّتِ  -أْوَمتِ (: ضية وهىوالقوافي الباقية كلها أسماء ما

 -َصـــمَّتِ  -َعلَّيـــت -أَرثَّـــتِ  -اســـتمَّرتِ  -قرَّتِ اْســـت -ُحطَّـــتِ  -َكلَّـــتِ  -اســـَتَقلَّتِ  -أْصـــدتِ  -َضـــلَّتِ  -اطمأنَّـــتِ 
ــَوتِ  -َتَعفَّــتِ  -اســتَظلَّتِ  ــتِ  -َزلَّــتِ  -أْل  -أَجنَّــتِ  -َتَمنَّــتِ  -تأبَّــتِ  -ارجحنَّــتِ  -ْاَمَحلَّــتِ  -َتَجلَّــتِ  -أَظلَّــتِ  -أَلمَّ

  ).ُظلَّتِ  -َمثلَّتِ  -َخفَّتِ  -َزلَّتِ  -ُعدَّتِ  -أَبنَّتِ 
  .)٥(ومن ذلك أيضًا قصيدة مطلعها

                                                                                                                                                         
 ). من الطويل( ١١٧: ١٠٩ص  ٢الديوان مج ) ١(

 ). من مخلع البسيط( ٢٦٨ص  ٤الديوان مج ) ٢(

 ).من الكامل( ٣٢٤:  ٣٢٠ص  ٤الديوان مج )  ٣(

 ).من الطويل( ٣٠٨: ٢٩٩ص   ١الديوان مج ) ٤(

 ).من مخلع البسيط( ٢٦٨ص  ٤الديوان مج ) ٥(
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َلكم ٍد هللاُ َفضَّ ِى ُحْمي َعَدكمْ   ***َبِن َرماً فأْس ْم أْص ى َلُك  أْبَق

بيتـًا واحـدًا قافيتـه اسـمية، والقـوافي  يـات كـل قوافيهـا فعليـة مـا عـدافهذه القصيدة مكونـة مـن سـبعة أب
َدُكمْ  -أَمَجَدُكمْ  -أْسَعَدُكمْ (الفعلية منوعة بين الماضى والمضارع وهى    ).َيْكلؤُكمْ  -َتَغمََّدُكمْ  -َيْبُلَوُكمْ  -َسوَّ

يـان، أو تغليبـه وال شك أن هذا التنويع الصرفي من الشاعر، والتزامه بصيغة معينة في بعـض األح
  .صيغة من الصيغ في أحياٍن أخرى، كل هذا له أثر في تنويع اإليقاع

وأما من الناحية التركيبية، فقد َتَنوَّع اإليقاع أيضًا بسب تنـوُّع الوظيفـة النحويـة لكلمـة القافيـة، وتنـوُّع 
بتـدًأ مـؤخرَاً◌، أو خبـرًا التركيب الـذى يضـمها طـوًال وقصـرًا فكلمـة القافيـة فـي شـعر أبـى تمـام إمـا أن تكـون م

لمبتدأ أو لناسخ، أو فاعًال، أو نائب فاعل، أو مفعوًال بـه أول أو مفعـوًال بـع ثانيـًا، أو اسـمًا مجـرورًا، بحـرف 
، أو تمييـزًا، أو حـاًال، )مرفوعًا أو منصـوبًا أو مجـروراً (الجر أو باإلضافة، أو معطوفًا على مجرور أو نعتًا 

  .، أو فعًال ماضيًا أو فعل أمر، أو اسم فعل)مرفوعًا، أو منصوبًا أو مجروراً (ًا، أو بدًال، أو فعًال مضارع
والتركيــب الــذى يضــم القافيــة يتنــوع بــين الطــول والقصــر، فهــو قــد يحتــل جــزءًا يســيرًا أو كبيــرًا مــن 
ل الشطر الثاني، وقد يضم الشطر الثاني كلـه، وقـد يضـم الشـطر الثـانى وجـزءًا مـن الشـطر األول، وقـد شـم

    :البيت كله، وهذه أمثلة لذلك
 َ ا اً ومعاِتب ى ماِدح ا إْن أَراَن رَ   ***م رِّ َك َفَح ْرُت في رَّ ْد َح  )١(إالَّ وَق
ِم ي أُكفِّھ ُح ف يُض َتلْم ْھبا  ***والب ا ش َحى فتخالُھ  )٢(َرأْدَ◌ الضُّ

رَى ْن أْعَت ى ِم َتكى؟ وإل ن أْش َك   ***م ْرى في ل أَم دى؟ ك ْن أْجّت ِم

ُ ث ّ ُ)٣( 
 َ َوُبِت الّجْزَع ِمْن أْربقاْ َنا َة النَّ ا   ***ويَّ ْن َرْبِعھ ًة ِم دَّ َتَحَقَبْت ج واْس

ُ َ  )٤(ال
اَفةُ  يَّ د وطَ  َس اِت َيْغ االلََّحظ ىَ   ***ْرفُھ ِد الِنھَّ ي ُعَق ْحِر ف ا بالسِّ  )٥(َنفَّاث

َبا ين الصَّ ا ب اُن ُرُبوَعھ م ا وَدُبو  ***َقَسَم الزَّ اوَقُبولِھ ا أثالث  )٦(ِرھ

أمــا مــن الناحيــة المعنويــة ، فقــد جــاءت القافيــة فــي شــعر أبــى تمــام مناســبة لموضــعها، متمكنــة مــن 
أننـا نعـرف القافيـة  البيت، غير قلقة وال مستنفرة، إذ البيت يطلبها والمعني يقتضيها، ومن األدلة علـى ذلـك،

وهـو أن يكـون أول ): التشـويح(بـن جعفـر بــ  ل أن نصـل إليهـا، وهـذا هـو مـا سـماه قدامـةفي أحيان كثيرة قبـ

                                                 
 ).من الكامل( ٤٥٦ص  ٤الديوان مج )١(

 ).من الكامل ٣٢٢ص ٤الديوان مج ) ٢(

 ) من البسيط( ٤٦٦ص  ٤الديوان مج )٣(

 ).من البسيط( ٢٣٩ص  ١الديوان مج ) ٤(

 ). من الكامل( ٣١٣ص  ١الديوان مج ) ٥(

 ). من الكامل( ٣١٢ص  ١الديوان مج ) ٦(
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حتى إن الذى يعرف قافية القصيدة التى البيت منهـا إذا سـمع أول  البيت شاهدًا بقافيته، ومعناها متعلقُا به،
  .)١(البيت عرف آخره، وبانت له قافيته

قــيم وجــدير بالــذكر أن التوشــيح فــي شــعر أبــى تمــام يكثــر فــي ســياق المطابقــات والمقــابالت، حيــث ي
الشــاعر ثنائيــة ضــدية بــين كلمــة القافيــة وغيرهــا مــن كلمــات البيــت، أو بــين عجــز البيــت وصــدره، وهــذا مــا 

  :يجعلن نتنبأ بالقافية بمجرد معرفة الطرف األول من هذه الثنائية، ومن أمثلة ذلك
ِرَى َبع واُ ِذِك َرَتُكْم اأْلن ُكَمذك يال  ***َض رًة وأص يُكْم ُبك ْت عل  )٢(فَبَك

اليو ْىف رى وَذَكرن المِنى َدْھ انى  ***َم س ان أْنس ْد ك ا َق دائِح م ْن الَم  )٣(َم

دَث بِ   ***فأْصغرى أنَّ شيباً الَح بى َح م أث د ل ي المھ ى ف رى أن  )٤(وأكب

َر ْد ِذك م أِج ى ل ُت َحتَّ ْب وَغرَّ
ق ْش َ

***   َ◌ رَّ يُت ْت قوش ْد َنِس ىَّ ق  )٥(حت

الم ي الظ رى ف اُء تس َبيض
كت ف

رب  *** وراً وتس ي ال  ن ياِء  ف ضَّ

ُ )٦(ُظل
ةٍ  لُّ أراك ِد ِظ َوفيَّ الَعْھ و لِل اهِ   ***ُھ ْوُك َعَض نآِن َش ِمِر الش  )٧(ولُمض

  :، ومن ذلك قوله"مراعاة النظير"وقد يأتى التوشيح في سياق 

وةٍ  ُم أْس وِل ِهللا أْعظ ي رس َك ف ابِ   ***ل ٍة وِكت نَّ ي ُس ا ف  )٨(وأَجلُّھ

كٌ  َدا َملِ اُت إذا َب ُئ الَمكُرم ينُ   ***ُتض ٌو وجب رَّ ه ُغ ِك ِمن  )٩(للُمْل

  :وقد يأتى التوشيح في سياق االقتباس من القرآن الكريم، ومنه قوله

ه ه َربٌّ قول ة في ل الخالَف بحانه  ***َجَع ون -س ْن فيك يء ُك  )١٠(للش

  :)١١(وقد يأتى التوشيح في غير هذه السياقات، كما في قوله
                                                 

 -)ت.د(لبنـان / دار الكتـب العلميـة بيـروت -محمد عبد المـنعم خفـاجي/ د: تحقيق وتعليق/ نقد الشعر: قدامة بن جعفر) ١(
 .١٦٧ص  -)ت.د(

 ). من الكامل( ٦٧ص  ٣ الديوان مج) ٢(

 ). من البسيط( ٣١٣ص  ٣الديوان مج) ٣(

 ). من البسيط( ١١٠ص  ١الديوان مج ) ٤(

 ). من الطويل( ١٤٠ص  ١الديوان مج ) ٥(

 ). من الكامل( ٢١٣ص  ٣الديوان مج) ٦(

 ). من الكامل( ٣٤٩ص  ٣الديوان مج ) ٧(

 ). من الكامل( ٨٥ص  ١الديوان مج ) ٨(

 ). من الكامل( ٣١٧ص  ٣الديوان مج ) ٩(

 ). من الكامل( ٣٢٦ص  ٣الديوان مج ) ١٠(

 ). من البسيط( ٣٣٥ص  ٣الديوان مج ) ١١(
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ا يِِعَص ْم أدب اَوَرْت آداُبھ يِ فُ   ***بٌة ج ي األرض جيران وا ف قُ ْم وإْن فُرِّ  ھ

وقد تعرف قافية البيت من خالل مهنى البيت الذى قبله، ويكـون هـذا فـي سـياق التضـمين، كـم فـي 
  :)١(قوله

ْن ھِر ِم دَّ يَن ُصروِف ال وَلٍة   ***إْن كاَن ب بِ  َمْوُص ْر ُمْنَقِض اٍم غي  أو زم

ي افب ْرت بھ ى ُنِص َك الالت اِم بِ   ***ن أيَّ رُب النََّس ْدٍر أق اِم َب ْيَن أيَّ  وَب

": اإليغـال"كذلك فإننا كثيرًا ما نتنبأ بالقافية مما يدلنا على تمكنها من البيت عن طريق ما يسمى بـ 
يــأتى بهــا  وهــو أن يــأتى الشــاعر بــالمعنى فــي البيــت تامــًا مــن غيــر أن يكــون للقافيــة فــي مــا ذكــره صــنع، ثــم

  .)٢( .."لحاجة الشعر فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره من المعني في البيت
  :وقد جاء هذا في شعر أبى تمام خالل ضرب األمثلة وحسن التعليل، كما في قوله

ْن ريم ِم َل الك ِرى َعَط الىِ   ***ال ُتْنك اِن الع ْرٌب للمك ْيُل َح  )٣(فالسَّ

نْ جا َلَتزدسَ قَ فُ  ً  روا وِم ا ُك حاِزم اً َيحْ أَ  سُ قْ يْ َلفَ   ***َي اً وحين  )٤(ُم◌ُ حَ رْ يان

اخال ُم م واِم ُيعل ي األق وَد ف ابِ   ***ال ُج ى َعتَّ ي َبِن اً ف وداً حليف  ج

اَبُھْم ه أَحس َقلُوا ب َدفِّقاً َص ابِ   ***ُمت ٌل األْحس ماحَة َصْ◌يَق  )٥(إّنْ السَّ

  :في قولهفي إطار التشبيه، كما " اإليغال"وقد يأتى 

الِى َرِم الَمَع ْن َح ُذبُّ َع راهُ َي ِريمِ   ***ت ن َح دافُِع ع ُبه ي  )٦(َفَتحْس

ى ُتُھنُّ َرَدْد نَن وٌب إذا القي ا  ***ُخُط ُت الكتاِئب ْد َلقي أنىِّ ق اً ك  )٧(جريح

  :)٨(كما في قوله" اللَّف والنشر(وقد يأتى في إطار ما يسمى بـ 

َرةٌ أ باَبِة َزْف َمُة الصَّ رٌ ِس ئونَّ   ***و َعْب اً وش ا َحَش ٌل بھم  )٩(ُمَتَكفِّ

                                                 
 ). من البسيط( ٧٣ص  ١الديوان مج ) ١(

 . ١٦٨نقد الشعر، مرجع سابق ص : قدامة بن جعفر) ٢(

 ). من الكامل( ٧٧ص  ٣الديوان مج) ٣(

 ). من الكامل( ٢٠٠ص ٣الديوان مج ) ٤(

 ). من الكامل.(٧٩، ٧٨ص  ١لديوان مج ا) ٥(

 ). من الوافر(  ١٦١ص  ٣الديوان مج) ٦(

 ). من الطويل(١٤٠ص  ١الديوان مج ) ٧(

 ). من الكامل( ٣٢٤ص  ٣الديوان مج ) ٨(

 . الشئون هى مجارى الدمع) ٩(



 - ٣٤-

والتشــويح واإليغــال قــد يأتيــان فــي غيــر ذلــك مــن ســياقات ولــيس شــرطًا لــتمكن القافيــة أن يكــون مــا 
قبلهــا داًال عليهــا ومنبئــًا بهــا، بــل إن دليــل تمكنــه هــو أن يكــون المعنــي فــي حاجــة إليهــا، فتــأتى بحيــث يشــد 

عضه برقاب بعض، وال يؤتى بهـا مـن أجـل إقامـة الـوزن أو مـن أجـل المناسـبة البيت بعضه بعضا، ويأخذ ب
الصوتية، وطالما كانت القافية مناسبة للمعني أثرت اإليقـاع، سـواء أَصـدَّق الشـاعِر تنبؤنـا بالقافيـة التـى كنـا 

عنـي، متمكنـة نتوقعها، أم خيَّب تنبؤنا وجاء بأحسن مما كنا نتوقـع، وهكـذا كانـت قافيـة أبـى تمـام مناسـبة للم
  .في بيتها، مثريًة لإليقاع

هذا ولم يقع شاعرنا في شيء من عيوب القافيـة ممـا يسـمى بـاإلقواء أو اإلصـراف، أو اإلكفـاء، أو 
اإلجازة، أو التحريـد، أو السـناد، سـواء كـان سـناد التأسـيس، أو الـرِّدف، أو الحـذو، أو التوجيـه، ولـم يقـع فـي 

ث جـــاء بحـــرف الـــدخيل مضـــمومًا، مـــع أنـــه مكســـور فـــي القصـــيدة كلهـــا، ، حيـــســـناد اإلشـــباع إال مـــرًة واحـــدة
  :)١(ومطلع هذه القصية هو

ُرْه ى آِخ ْيَس َيْفَن ِى َل ى وَلْيل اِدُرهْ   ***أْفن أين مص َوارُدهُ ف ا َم  ھات

  :)٢(أما البيت الذى حدث فيه السناِد، فهو

رْ  هِ  ُم ْن َجَنَباِت الَكفِّ َع َرةُ ب ْھُر َيفْ   ***َدْھ دَّ آمُرهُ فال ا ت اغِراً م ُل ص  َع

وال شك أن االختالف بالضمة والكشرة أقل عيبًا من االختالف بالكسرة والفتحة، على نحو مـا قـرر 
  .وذلك ألن الكسرة والضمة أختان، )٣(أبى العالء المعري

إال مــرًة واحــدة، حيــث كــرر كلمــة القافيــة فــي قطعــة مكونــة مــن أربعــة " اإليطــاء"كــذلك لــم يقــع فــي 
  :هو، فالبيت الثانى من هذه القطعة )٤(تأبيا

ي راِة ِبَقْلب ُة الصَّ ْت َلْيَل رِ   ***َتَرَك ل َجْم ن ك رَّ م ْوٍق أَح َر َش  َجْم

  :والبيت الرابع هو

َب َحتَّتى ْط َدهُ الرَّ اُء ِجل رِ   ***َجَمَش الم ًة َجْم اًَ◌ ِغالل ُه الِبس  ِخْلُت

                                                 
 ). من الكامل( ٢١٠ص  ٢الديوان مج ) ١(

 .من الكامل ٢١٢ص  ٢الديوان مج ) ٢(

م ١٩٨٦ -هــ ١٤٠٦دار الكتـب العلميـة، بيـروت  -ت جماعـة مـن اإلخصـائيين/ اللزوميات: بو العالء المعريأ: انظر ) ٣(
 . ١٢م ص ١٩٨٦

 ). من الخفيف( ٢٠١: ٢٠٠ص  ٤الديوان مج ) ٤(



 - ٣٥-

ــ) َجْمــر(فقــد تكــررت كلمــة  ر أنهــا وردت فــي النســخة األصــلية لشــرح الــديوان فــي البيــت الرابــع، غي
، ولـــو أثبتهـــا المحقـــق كمـــا جـــاءت فـــي األصـــل مـــا كـــان هنـــاء إبطـــاء، لكنـــه عـــدل عـــن )َخْمـــر(بالخـــاء، أى 

  .األصل
  .ويضاف إلى إقالل أبى تمام من العيوب التزامه بأمور ليست تلزمه، مما أثر على اإليقاع إيجاباً 

ي االســمية فــي أربــع وثمــانين ومــائتى قصــيدة ومقطوعــة بواقــع واحــد أو هــذه األمــور التزامــه بــالقواف
  .وثالثين وثالثمائة وثالثة آالف بيت، وهذا أمر سبق ذكره

وثـانى هـذه األمـور أنـه التـزم يـاء المـد ردفـًا تسـع مـن القصـائد والمقطوعـات بواقـع اثنـين أو خمسـين 
تـزام واو المـد ردفـًا فـي خمـس مقطوعـات بواقـع تسـعة بيتًا، وكان يمكنه المبادلة بينها وبـين الـواو، كمـا أنـه ال

  .عشر بيتًا، وكان يمكنه المبادلة بينها وبين الياء
وثالث هذه األمور أنه التزم تشـديد الحـرف الـذى قبـل الـروى فـي مقطوعـة مـن خمسـة أبيـات، حيـث 

با: ()١(إن كلمات قوافيها هى َبا -َتَغضَّ   .)تَحبَّبا -ُمَسبَّبا -َتَعتَّبا -َتحجَّ
والرابع أنه التزم تشديد حرف الروى في قصيدة ومقطـوعتين، ولـم يكـن يلزمـه التشـديد، أمـا القصـيدة 

  :)٢(، وكلمات قوافيها هى)الالم(فرويها 
ــ -َيْســَتِغلُّهُ  -تُِقلُّــهُ  -َتُســلُّهُ  -َيُعلُّــهُ  -َنْســَتِهلُّهُ  -ُمِطلُّــةُ  -َنْســَتِدلُّهُ (  -َحلُّــهُ  -لُّــهُ َتحُ  -ُمصــمِئلُّهُ -ُيِذلُّــهُ  -هُ َيُخلُّ

  ).كلُّهُ  -ظلُّهُ  -َيُغلُّهُ 
، وروى )اْســـتَحالَّ  -ظـــالَّ  -مَخلَّـــى -َمَحـــالُّ ( :)٣(وأمـــا القطعتـــان فـــروى إحـــداهما الـــالم، وقوافيهـــا هـــى

  ).َيَتغذَّى -جدَّا -َقدَّا -َصدَّا -ُودَّا: ()٤(األخرى الدال، وقوافيها هى

                                                 
 ). من الكامل( ١٦٧ص ٤الديوان مج ) ١(

 ). من الطويل( ١٤٦ص  ٣الديوان مج ) ٢(

 ). من مجزوء الرمل( ٢٦١ص ٤الديوان مج ) ٣(

 ). من المجتث( ٣٥٠ص  ٤الديوان مج ) ٤(



علــى مســتوى إن األصــوات المفــردة هــى الخيــوط التــى يتشــكل بهــا نســيج اإليقــاع ســواء كــان ذلــك 
يقاعه الخاص بـه والـذى يـرتبط بطبيعـة إالكلمة المفردة، أو الجملة أو البيت أو القصيدة، إذ أن لكل صوت 

  .مخرجه، وطبيعة صفاته، وبحسب طريقة توزيع األصوات وتشكيلها يكون شكل اإليقاع
ت الشــعراء فــي هــذا الميــدان قــوًة وضــعفًا، وجمــاًال وقبحــًا، فنجــد أحــدهم يميــل إلــى أصــوات ويتفــاو 

معينة، ويسلك طريقة في بناء هندسته الصـوتية، ونجـد اآلخـر يميـل إلـى أصـوات أخرىــ ويسـلك طريقـة غيـر 
  .الطريقة التى يسلكها غيره

تمام في بناء أصواته، ومـن ومن أجل هذا خصصت هذا المبحث، لتحديد الطريقة التى سلكها أبو 
  .ثم توضيح أثر ذلك على اإليقاع من ناحية، وعلى الداللة من ناحية أخرى

وفـــي ســـبيل ذلـــك اختـــرت ســـتًا مـــن القصـــائد، وأربعـــًا مـــن المقطوعـــات وتعمـــدت أن يكـــون وزن كـــل 
ختلفـًا فـي قصيدتين واحدًا، وأن يكون عددهما واحدًا أيضًا، كما تعمدت أن يكون كل زوجين من القصـائد م
  .الطول عن غيره، وكذلك األمر في المقطوعات، وذلك حتى تصح المقارنة ويسهل تحديد الطريقة

مــن هنــا كانــت القصــيدة األولــى والثانيــة مــن بحــر الكامــل، وعــدد كــل منهمــا أربعــون بيتــًا، وكانــت 
والسادسـة، فكانتـا مـن الثالثة والرابعة من بحـر الطويـل، وعـدد كـل منهمـا واحـد وعشـرون بيتـًا، أمـا الخامسـة 

  .بحر المسرح، وعدد كل منهما سبعة أبيات
وأمـــا القطعتـــان األوليـــان، فكانتـــا مـــن بحـــر الرمـــل، وعـــدد كـــل منهمـــا خمســـة أبيـــات، وكانـــت الثالثـــة 

  .والرابعة من بحر الهرج، وعدد كل منهما أربعة أبيات
الجهر والهمس والشـدة وقد بدأت بتفكيك األبيات حروفًا، وبينت مخرج كل حرف وصفته من حيث 

والرخاوة والميوعة والتركيب واالستعالء واالستفال، واإلطباق، واإلذالق واإلصمات رمزت لكل مخرج برمـز، 
  :ولكل صفٍة، فكانت الرموز على النحو اآلتى

  )١(م ـدول رقـــج
  رمزھا  الصفة  رمزھا  الصفة  رمزه  المخرج

أسنانى 
  لثوي

  ط  مطبق  ج  مجھور  س ث

  ذ  مذلق  س  مھموس  ش  شفوي

  ص  مصمت  ش  شديد  ث  لثوي

      خ  رخو  و ح وسط الحلق



      ع  مائع  ھـ  لھوي
 

      ك  مركب  ج  حنجري

شفوي 
  أسناني

      م  مستعل  ش س

      ت  مستفل  و كوسط الحنك

      ف  منفتح  ب س بين األسنان

  :وسوف أحاول في هذا المبحث أن أجيب عن عدد من األسئلة هى
  ينة المختارة؟ما نسبة استخدام كل صوت في الع - ١
ما المخارج وما الصفات التى حازت الحظ األكبر من االستخدام وما أثر ذلك علـى اإليقـاع وعلـى  - ٢

الداللة؟وما الفرق بين أبـي تمـام والبحتـري فـي هـذا المجـال؟ ومـا طريقـة النسـيج الصـوتي فـي شـعر 
 أبى تمام؟

وح التفاعيـــل، وعلـــى مـــا طبيعـــة األصـــوات التـــى انتهـــت بهـــا تفاعيـــل الحشـــو؟ ومـــا أثـــر علـــى وضـــ - ٣
 اإليقاع؟

هـــل هنـــاك اخــــتالف فـــي نســـبة اســــتخدام األصـــوات بــــين األغـــراض المختلفـــة؟ وهــــل لهـــذا عالقــــة  - ٤
 بالغرض؟ وهل لتكرار صوت معين داللة معينة؟

 .وهذه أوًال القصائد والمقطوعات يليها اإلجابة عن األسئلة المطروحة
  )٤٢٢: ٤٠٦(ص  ٢القصيدة األولى مج 
  :بن وهب، ويصف فرسًا حمله عليه قال يمدح الحسن

وبعد، فإنه بإحصـاء نسـب اسـتخدام الحـروف تبـين أن مجـوع الحـروف بلـغ حرفـًا وأربعمائـة وخمسـة 
  :، توزع هذا المجموع داخل تلك العينة على النحو اآلتى٥٤٠١آالف حرف، 

عقـد موازنـةً  بـين تلك هى نسب األصوات في العينة المختـارة، مرتبـة ترتيبـًا تنازليـًا، وقـد أردت أن أ
أبى تمام والبحترى في هذه الناحية لمعرفـة الطريقـة التـى يسـلكها كـل منهمـا فـي بنـاء أصـواته، ولمعرفـة أثـر 
ذلك على اإليقاع، ومن أجل هذا اخترت عينـًة مـن شـعر البحتـري، مثـل التـى اخترتهـا مـن شـعر أبـى تمـام، 

طويل، وأربعـة عشـر مـن المسـرح، وعشـرة مـن الرمـل، فاخترت ثمانين بيتًا من الكامل، واثنين وأربعين من ال
  .وثمانية من الهرج



  .)١(األبيات التى من الكامل من قصيدة مطلعها

ُرِق ْم َيْط ه َل اُل فإن ا الخي قِ  ***أمَّ وُّ ٍق وَتَش وَّ ِب َتَش  إال بْعَ◌ْق

  .)٢(ومن بداية قصيدة مطلعها

ِف ام الُھتَّ رح للحم راك تس جوك ***أت وُن كش جواً يك َتْطَرفِ  ش  الُمْس

  .)٣(واألبيات التى من الطويل من بداية قصيدة مطلعها

َواِل األبرقين َخ ٌن ب ْت ِدَق ؤالي ***َتَمس ُب س المي أو ُنجي رُد س  َت

  .)٤(واألبيات التى من المسرح من بداية قصيدة مطلعها

َفِ◌ م َتقِ ا ول ى َعْزِمَھ ْت عل رَّ نفِ  ***َم ناِن والشَّ ًة للش  ُمبدي

  .)٥(بيات التى من الهرج من بداية قصيدة مطلعهاواأل

آلنُ  ك م ؤادي من النُ  ***ف ك إع ري في  وس

  .)٦(واألبيات التى من الرمل من بداية قصيدة مطلعها

لُ  ُج ا الرَّ َل أيھ ك واللي لُ  ***أھل اُء واألم ذا الرج ال ھ د ط  ق

د وســبعون وثالثمائــة واحــ ٥٣٧١وبإحصــاء نســب اســتخدام األصــوات، تبــين أن مجمــوع األصــوات 
  :ة آالف صوت، وقد توزع هذا المجموع على النحو اآلتىسوخم

  )٣(جدول رقم 
  نسب األصوات في شعر البحتري

  نسبته  مجموعة  الحرف  نسبته  مجموعة  الحرف

  %٢.٧٩  ١٥٠  العين  ٩.٠٦  ٤٨٧  النون 

  %٢.٣٦  ١٢٧  السين  %٨.٨٨  ٤٧٧  الالم

  %٢.١٥  ١١٦  الكاف  %٨.١٧  ٤٣٩  الباء

  %١.٨٨  ١٠١  الجيم  %٨.١١  ٤٣٦  الياء

                                                 

 .١٦٢: ١٦٠م ص ١٩٩٥/ ٢طـ -بيروت -دار الجيل -٢حنا الفاخوري مج : شرح وتقديم: ديوان البحترى) ١(

 .١٣٤: ١٣٣صـ: نفسه) ٢(

 .٢٥٦: ٢٥٤صـ: نفسه) ٣(

  .١٣٠: ١٢٩صـ : نفسه) ٤(
 .٤٨٢: ٤٨١صـ: نفسه) ٥(

  .٣٤٨صـ : نفسه) ٦(



  %١.٦٧  ٩٠  الحاء  %٧.٩٣  ٤٢٦  األلف

  %١.٢٢  ٦٦  الشين  %٦.٧٩  ٣٦٥  الميم
 

  %١.١٣  ٦١  الصاد  %٥.٥١  ٢٩٦  التاء

  %٠.٩٨  ٥٣  الخاء  %٥.٣٠  ٢٨٥  الواو

  %٠.٩١  ٤٩  الطاء  %٤.٤٤  ٢٣٩  الھمزة

  %٠.٨٧  ٤٧  الذال  %٤.٤٣  ٢٣٨  الراء

  %٠.٧٢  ٣٩  الغين   %٣.٤٢  ١٨٤  الھاء

  %٠.٧٠  ٣٨  الزاى   ٣.١٢  ١٦٨  لقافا

  %٠.٦٨  ٣٧  الضاد   %٣.٩  ١٦٦  الفاء

  %٠.٤٨  ٢٦  الثاء  %٢.٨٨  ١٥٥  الدال  

  %٠.١٨  ١٠  الظاء      

ولو نظرنا في هذا الجدول، والذى قبله، ألمكن تصـنيفهما حسـب الخصـائص اإليقاعيـة لألصـوات، 
  :ذاهك حسب الصفات والمخارج إلى جدولين آخرين،: أبو بعبارة أخرى

  )٤(جدول رقم 
  أبى تمام والبحترى موزعة حسب الصفاتنسب األصوات في شعر 

 نسبھا في شعر البحترى نسبھا في شعر أبى تمام  

  األلف
  الياء
  الواو

١٤.٣٣  % ١١.٤٤  

  الالم
  الميم
  النون

٢٤.٧٤  %٢٧.٦٤%  

األصوات 
  المجھورة

٦٥.٩٦  %٦٤.٩٦%  

األصوات 
  المھموسة

٢٦.١٠  %٢٦.٩٧%  

  %٤٥.٣٩  %٤٨.٠٢ مائعةاألصوات ال

  %٢٧.٩٠  %٢٦.٠٣ األصوات الشديدة

األصوات 
  المركبة

١.٨٨  %١.١٢%  

  %١٦.٨٨  %١٦.٧٥ األصوات الرخوة

  %٨٤.٣٠  %٨٤.٥٣األصوات  



  المستفلة

األصوات 
  المستعلية 

٧.٧٦  %٧.٤٠%  

األصوات 
  المنفتحة 

٨٩.١٤  ٨٩.٢٠%  

األصوات  
  المطبقة

٢.٩٢  %٢.٧٤%  

  %٤٠.٤٣  %٣٩.٦٢ األصوات المذلقة

األصوات 
  المصمتة

٥١.٦٢  %٥٢.٣٢%  

  
  )٥(جدول رقم 

  نسب مخارج األصوات في شعر أبى تمام والبحترى

  نسبھا في شعر البحتري  نسبھا في شعر أبى تمام

  
األصوات ومرات 

  استخدامھا
المجمو
  ع 

  النسبة
األصوات ومرات 

  استخدامھا 
المجمو
  ع 

  النسبة

  األصوات
  الشفوية

  ب
٢٣٨  

  م
٤٧٥ 

  و
٢٧٩ 

٩٩٢  
١٨.٣٦

%  
  ب
٤٣٩  

  م
٣٦٥ 

  و
٢٨٥ 

١٠٨٩ 
٢٠.٢
٧%  

  األصوات 
 الشفوية األسنانية

  ف
١٥٥  

    ١٥٥  
٢.٨٦
%  

  ف
١٦٦  

    ١٦٦  
٣.٠٩
%  

  أصوات 
  ما بين األسنان

  ذ
٣١  

  ث
٣٣  

  ظ
١١  

١.٣٨  ٧٥  
  ذ
٤٧  

  ث
٢٦  

  ظ
١٠  

٨٣  
١.٥٤
%  

  األصوات 
  ت
٢٩٩  

  ل
٥٨٢ 

  د
١٩٤ 

    
  ت 
٢٩٦  

  ل
٤٧٧ 

  د
١٥٥ 

١٥٠١ 
٢٧.٩
٤%  

 ثوية األسنانية الل
  ن
٤٣٦  

  ط
٤٠  

  ض
٣٧  

    
  ن
٤٨٧  

  ط
٤٩  

  ض
٣٧  

    

 األصوات اللثوية
  ر
٢٥٤  

  س
١١٩ 

  ٤٥٩  
٨.٤٩
%  

  ر
٢٣٨  

  س
١٢٧ 

  ٢٦٤  
٨.٦٣
%  

  اللثوية
  ص
٦٠  

  ز 
٢٦  

      
  ص
٦١  

  ز 
٣٨  

      

١١.٢  ٦٠٣  ش  ج  ي٩.٤٠  ٥٠٨  ش  ج  يأصوات وسط 



  %٢  ٦٦ ١٠١  ٤٣٦  %  ٦٣  ٦١  ٣٨٤  الحنك

أصوات أدني 
  الحلق

  خ
٤٢  

  غ
٤٦  

  ٨٨  
١.٦٢
%  

  خ
٥٣  

  غ
٣٩  

  ٩٢  
١.٧١
%  

أصوات وسط 
  الحلق 

  ع 
١٨٤  

  ح
١٠٩ 

  ٢٩٣  
٥.٤٢

%  
  ع
١٥٠  

  ح
٩٠  

  ٢٤٠  
٤.٤٦
%  

 األصوات اللھوية
  ق
١٦٤  

  ك
١٦٣ 

  ٣٢٧  
٦.٠٥

%  
  ق
١٦٨  

  ك
١١٦ 

  ٢٨٤  
٥.٢٨
%  

األصوات 
  الحنجرية

  ھـ
٢١٠  

  د
٢٧١ 

  ٤٨١  
٨.٩٠
%  

  ھـ
١٨٤  

  د
٢٣٩ 

  ٤٢٣  
٧.٨٧
%  

  
  

  :اآلتية ظات وبعد، فإنه من خالل هذين الجدولين، تتضح المالح
تفوقــت نســبة اســتخدام حــروف المــد فــي شــعر البحتــري علــى نظيرتهــا فــي شــعر أبــى تمــام، حيــث بلغــت  -١

  %.١١.٤٤، ولم تتجاوز في شعر أبى تمام %١٤.٣٣نسبتها في شعر البحتري 
والمعروف أن هذه الحروف الثالثـة، التـى هـى األلـف والـواو واليـاء، والتـى سـماها ابـن جنـي حروفـًا 

لها كبير األثر علـى اإليقـاع، ألنهـا تتصـف باتسـاع مخرجهـا، ممـا يجعـل الهـواء يخـرج مسترسـًال  .)١(مطولة
  .)٢(غير مزاحم، ومما يجعل هذه الحروف أوضح من غيرها، ويجعلها تمتد مع النغم بسهولة

وســميت حــروف المــد واللــين، ألنهــا تخــرج بامتــداد ولــين، مــن غيــر : "زكريــا األنصــاري: قــال الشــيخ
ة على اللسان، التساع مخرجها، فإن المخرج إذا اتسع انتشـر الصـوت، وامتـد والن، وٕاذا ضـاق انضـغط كلف

  .)٣(فيه الصوت وصلب، وكل حرٍف مساٍو لمخرجه إال هي، ولذلك قبلت قبلت الزيادة
ن هذه الحروف تظهر الصوت الواقع قبلها، وتساعده على مضاعفة ذبذباته، وعلى استرسـاله فـي إ
الــزمن القبلــي، زمــن الصــوت األول الواقــع عليــه : التــالى فــين فاعليتهــا النغميــة حاصــلة فــي زمنــينالــزمن، وب

  .)١(االمتداد والزمن البعدي، زمن الصوت الممتد إليه االمتداد المدي

                                                 

) ت.د( ٢طـ -لبنان -بيروت -دار الهدي: طـ/ مد على النجارمح: تحقيق ٣ج -الخصائص: انظر ابن جني) ١(
 .١٢٧صـ

مراكش  -دار وليلي للطباعة والنشر -الصوت في علم الموسيقي العربية دراسة صوتية: عبد الحميد زاهيد: انظر) ٢(
 . بتصرف ١١٦، ١١٥صـ) ت.د(

 . ٥صـ) ت.د(الدقائق المحكمة في شرح المقدمة البن الجزري في التجويد ) ٣(



واللغـــة تلجـــأ إلـــى هـــذه الحـــروف، أو إلـــى الحركـــات بوجـــٍه عـــام، ألنهـــا تشـــكل انفتاحـــًا، فـــي مقابـــل 
، فيصـعب النطـق )الحـروف اإلحتكاكيـة(أو جزئيـًا ) الحـروف اإلنفجاريـة(دادًا كليًا الصوامت التى تشكل إنس

، أمــا الموســيقي، فإنهــا تلجــأ إلــى تلــك الحركــات )الصــوامت(بمتواليــة صــوتية مكونــة مــن اإلنســدادات فقــط 
  .مما يكسب الصوت لذة وجماالً  لتوظفها توظيفًا موسيقيًا، يتمثل في تنويع األنغام واأللحان

أن درجــة اتســاع المخــرج فــي هــذه الحــروف ليســت واحــدة، والصــوت الــذى يجــري فــي إحــدها غيــر 
: والحـــروف التــى اتســـعت مخارجهــا ثالثـــة: "يختلــف عــن الصـــوت الــذى يجـــري فــي اآلخـــر، قــال ابـــن جنــي

األلــف، ثــم اليــاء ثــم الــواو وأوســعها والينهــا األلــف، إال أن الصــوت الــذى يجــري فــي األلــف مخــالف للصــوت 
.. ي في الياء والواو والصوت الذى يجري في الياء مخالف للصوت الذى يجري فـي األلـف والـواوالذى يجر 

)٢(.  
  .)٣(والعلة في ذلك هى اختالف أشكال الحلق والفم والشفتين مع هذه األحرف الثالثة

وهــذا االخــتالف فــي درجــة اتســاع المخــرج، واالخــتالف فــي أشــكال الحلــق والفــم والشــفتين، يـــؤدي 
لــى اخـــتالف المــدة الزمنيـــة التــى يســـتغرقها نطــق كــل صـــوت مــن هـــذه األصــوات، عـــن تلــك التـــى بــالطبع إ

يستغرقها غيره مما يؤدي إلى اختالف طبيعة التنغيم، ومن أجل هذا كانـت األلـف هـى أنعـم هـذه األصـوات 
  .)٤(وأنداها

حتــري علــى ولــذا، لــم يكــن غريبــًا أن تتفــوق نســبة اســتخدام األلــف فــي شــعر كــٍل مــن أبــى تمــام والب
  .ضعفه نسبة استخدام الياء والواو

يعود أبو تمام، فيتفوق على البحتري فـي نسـبة اسـتخدام الـالم والمـيم والنـون، حيـث تصـل نسـبتها عنـده  -٢
  %.٢٤.٧٢، بينما ال تتجاوز نسبتها عند البحتري %٢٧.٦٤

                                                                                                                                                         

م ٢٠٠٢طـ - الرباط -دار أبى رقراق للطباعة والنشر -من جماليات إيقاع الشعر العربي: عبد الحكيم كنوان/ د: انظر) ١(
 . ٣٣٤صـ

 .١١٧مرجع سابق صـ -الصوت في علم الموسيقي العربية، دراسة صوتية: عبد الحميد زاهيد: انظر)  ٢(

 - هـ١٣٧٤ ١طـ مكتبة مصطفي الحلب وأوالده ط -ألستاذةتحقيق لجنة من ا -سر صناعة األعراب: ابن جني)  ٣(
  . ٨صـ ١٩٥٤

 .١٢٧مرجع سابق صـ ٣الخصائص ج: ابن جني: انظر) ٤(



كنة وضـــوحًا وقـــد توصـــل البـــاحثون المحـــدثون إلـــى أن هـــذه الحـــروف الثالثـــة أكثـــر األصـــوات الســـا
  .)١(وأقربها إلى طبيعة أصوات اللين

فهــي تشــبه الصــوائت فــي أنهمــا يتصــفان بالجهــارة، ويشــتركان فــي امتــداد الــنغم، وفــي مجموعــة مــن 
الخصــائص األكســتيكية، ومــن أجــل هــذا دعــا الفــارابي إلــى عــدها مــن جملــة صــوائب العربيــة، واحــتال معــًا 

  .)٢(ي الحروفدرجة متميزة في التغني بها مقارنة مع باق
غير أن هناك فرقًا بين امتداد الالم من جهة والمـيم والنـون ممـن جهـة أخـرى وذلـك أن الـالم تمتـد، 

  .)٣(وٕان لم يسلك الهواء في مقعر األنف، والميم والنون ال يمتدان إال أن يسلك الهواء في األنف
مـا حرفـًا غنـة، والغنـة نغـم ، فه)٤(فمجرى الهواء مع كل من الميم والنـون هـو التجويـف األنفـي وحـده

شــجر تعشــقه األذن وتلــذه الــنفس، ولــذلك فإننــا نــرى هــذين الحــرفين فــي أكثــر المفــردات اللغويــة علــى درجــة 
  .)٥(كبيرة من تعديل الصوت وتلطيفه

وكما رأينا، فإن أبا تمام تفوق على البحتري في نسبة استخدامه هذه الحروف وتفوق البحتري علـى 
ســتخدامه للحــروف المصــوتة الطــوال، وبالتــالى يمكــن القــول بأنهمــا متكافــأن فــي هــذه أبــى تمــام فــي نســبة ا

، لوجـــدنا أن نســـبة اســـتخدامهما فـــي شـــعر الشـــاعرين واحـــدة، وهـــى )الـــالم والمـــيم والنـــون(الحـــروف الـــثالث 
)٣٩.٠٨.(%  
بلغــت  تفــوق البحتــرى علــى أبــى تمــام فــي نســبة اســتخدام الحــروف المجهــورة والشــديدة والمذلقــة، حيــث -٣

لـدى البحتـري % ٢٧.٩٠، وبلغـت الشـديد %٦٤.٩٦ولدى أبى تمام % ٦٥.٩٦المجهورة لدى البحتري 
  .لدى أبى تمام% ٣٩.٦٢لدى البحتري و % ٤٠.٣٤لدى أبى تمام، وبلغت المذلقة % ٢٦.٠٣و 

تـــاز بالوضـــوح الســـمعي وســـهولة النطـــق، فـــالمجهورة أســـهل فغـــي النطـــق، وهـــذه األنـــواع الثالثـــة تم
ن المهموسة، والشديدة أسهل من الرخوة، والمذلقة أيضًا سهلة النطق في مقابل المصمتة بـل هـى وأوضح م
  .)١(روف شيوعًا في الكالم العربيحأكثر ال

                                                 

  .م١٩٥٥مكتبة األنجلو المصرية / ط -إبراهيم أنيس األصوات اللغوية/ د: انظر) ١(
 .م٢٧صـ 

 .١٠٩، ١٠٨تية مرجع سابق صـالصوت في علم الموسيقي العربية دراسة صو : عبد الحميد زاهيد: انظر) ٢(

 . ١٢٨المرجع نفسه صـ) ٣(

 .٦٨إبراهيم أنيس األصوات اللغوية مرجع سابق صـ/ د: انظر) ٤(

 . ١٢صـ ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ ١دار الطباعة المحمدية ط/ التكرير بين المثير والتأثير ط: عز الدين على السيد/ د: انظر) ٥(



كمــا رأينـا، فالفــارق % ١لكـن الزيـادة لــدى البحتـري فــي كـل نــوع مـن هــذه األنـواع الثالثــة ال تتجـاوز 
ز أبو تمام تفوقًا على البحتري في نسبة الحـروف المائعـة بين الشاعرين في هذه األصوات ضئيل، وقد أحر 

لـدى البحتـري فالزيـادة هنـا تفـوق مقـدار الزيـادة % ٤٥.٣٩، بينمـا لـم تتجـاوز %٤٨.٠٢حيث وصـلت لديـه 
وهـــذا أمـــر يثـــري اإليقـــاع، ) المذلقـــة -الشـــديد -المجهـــورة(التـــى زادهـــا البحتـــري فـــي األنـــواع الثالثـــة الســـابقة 

  .الح أبى تماموبالتالي فهو في ص
يضـــاف إلـــى هـــذا أن نســـبة الحـــروف المســـتفلة والمنفتحـــة زادت عنـــد أبـــى تمـــام علـــى نظيرتهـــا عنـــد 
البحتري، نعم، الزيادة قليلة جدًا لها تكاد تذمر لكن الحروف المسـتفلة تتسـم بالسـهولة فـي مقابـل المسـتعلية، 

  .إليقاعيوكذلك المنفتحة في مقابل المطبقة مما يضيف إلى رصيد أبى تمام ا
زادت نسبة الحروف المهموسة لـدى أبـى تمـام علـى نظيرتهـا لـدى البحتـري، حيـث بلغـي لـدى أبـى تمـام  -٤

، وزادت نسبة الحروف الرخـوة لـدى البحتـري علـى نظيرتهـا %٢٦.٠١، وبلغت لدى البحتري %٢٦.٧٩
  %.١٦.٧٥، وبلغت لدى أبى تمام %١٦.٨٨لدى أبى تمام، حيث بلغت لدى البحتري 

، فالشــاعران )٢(وف المهموســة والرخــوة كلتاهمــا مجهــدتان للتــنفس، وتحتاجــان إلــى جهــد كبيــروالحــر 
  .شبه متكافئين هنا

زادت نسبة الحروف المستعلية، والمطبقة لدى البحتري على نظيرتها لدى أبى تمـام، حيـث بلغـت نسـبة  -٥
لـدى البحتـري و % ٢.٩٢لدى أبـى تمـام، وبلغـت المطبقـة % ٧.٤٠لدي البحتري و% ٧.٧٦المستعلية 

لدى أبى تمام، وفي المقابل تفوق أبو تمام على البحتري في نسبة استخدامه الحروف الحلقيـة % ٢.٧٤
كلها تحتاج إلـى مجهـود عضـلى % ١٨.١٢واللهوية وحرف الهمزة، حيث بلغت هذه األصوات مجتمعة 

ها حروفــًا رديئــة أكبــر، وكــل حــرف أو مجموعــة حــروف تحتــاج إلــى مجهــود عضــلى أكبــر يمكــن أن نعــد
  .)٣(الموسيقي، تأباها اآلذان

وكما رأينا فإن أبا تمام تفوق على البحتري في هذه الحروف، وهذه الحروف تتميز باإليقـاع الشـديد 
  .)٤(واألجراس الثقيلة الضخمة

                                                                                                                                                         

 .١١١ية مرجع سابق صـاألصوات اللغو : إبراهيم أنيس/ د: انظر) ١(

 .١٤٣واألصوات اللغوية مرجع سابق صـ ٣٢مرجع سابق صـ -موسيقي الشعر:أنيس إبراهيم / د: أنظر) ٢(

  .٢٩، ٢٨مرجع سابق صـ -أنيس إبراهيم موسيقى الشعر/ د: انظر)٣(

القاهرة  -أهالً  -افةالمركز العربي للصح: نقد الموازنة بين أبى تمام والحتري نشر: محمد رشاد صالح/ د: انظر) ٤(
 .٣٣٧صـ -م١٩٨٢



، ولـــم %٣.٨٨تفـــوق أبـــو تمـــام علـــى البحتـــري فـــي اســـتخدامه صـــوت الهـــاء حيـــث بلغـــت نســـبته عنـــده  -٦
  .عند البحتري %٣.٤٢تتجاوز 

ُيتغنـي  -يحسب ألبى تمام، وذلك أن صـوت الهـاء وٕان كـان مهموسـاً  -هذا الفارق وٕان كان ضئيالً 
ـــه مثلمـــا يتغنـــي بالحركـــات ألن مجـــراه خـــاٍل مـــن أى عـــائق، والهـــواء ينســـاب فيـــه، التســـاعه، ولـــه كمـــا  -ب

ترخاء، وبعـد إدراكـي، يكسـب بعد نطفي، يتجلى في كونـه متنفسـًا للمغنـي يلجـأ إليـه لالسـ: للمصوتات بعدان
  .)١(اآلذان لذة في المسموع

حـــازت المخـــارج األماميـــة النصـــيب األكبـــر مـــن االســـتعمال لـــدى الشـــاعرين، حيـــث ســـجلت األصـــوات  -٧
لـــدى أبـــى تمـــام، % ٦٠.٥٢الشـــفوية، والشـــفوية األســـنانية، واللثويـــة، وأصـــوات مـــا بـــين األســـنان، نســـبة 

  .لدى البحتري% ٦١.٤٩
ط الحنـــك فـــي المرتبـــة الثانيـــة لـــدى الشـــاعرين حيـــث ســـجلت لـــدى أبـــى تمـــام وجـــاءت أصـــوات وســـ

  .لدى البحترى% ١١.٢٢، %٩.٤٠
  .أما األصوات الحلقية اللهوية والحنجرية، فقد جاء في المرتبة األخيرة لدى الشاعرين

  .وبالتالى، فهما متكافئان في هذا، ومسايران لما عليه الكالم العربي
ــًا فــي اختيارهمــا بعــد كــل مــا ســبق، أســتطيع  القــول بــأن الشــاعرين كليهمــا ســلكا طريقــة واحــدة تقريب

ذات اإليقــاع الشــديد، واألجــراس الضــخمة، التــى مــال إليهــا أبــو تمــام بشــكل  لألصــوات، بخــالف األصــوات
  .أكثر قليًال من صاحبه

والشاعران اختلفـا بـال شـك فـي اختيـار الطريقـة التـى يـتم بهـا تـأليف األصـوات وتنسـيقها، أو بمعنـي 
  .أخر أختلف كل منهما عن صاحبه في طريقة اختيار األلفاظ وبناء الجمل

مــن هنــا، فــإنى لهــا أتفــق مــع الــدكتور محمــد رشــاد صــالح فــي قولــه بــأن األصــوات التــى اســتعمال 
وات، من أهم أسباب الخالبة والوضوح فى شعره، ومن أهـم أسـباب تقـريظ النقـاد البحترى، ونسب تلك األص

واألدباء له، بقدر ما اتفق معه في أن أهم أسباب ذلك هو اسـتخدام الكلمـات المسـتعملة المتداولـة، وٕاطنـاب 
  .)٢(الكالم، واالبتعاد عن الموضوعات الفلسفية الغامضة

                                                 

  .١١١، ١١٠الصوت في علم الموسيقي العربية، دراسة صوتية مرجع سابق صـ: عبد الحميد زاهيد: انظر) ١(
  .٣٣٧مرجع سابق صـ -نقد الموازنة بين أبى تمام والبحترى، محمد رشاد صالح. د: انظر) ٢(



تتـألف مـن حـروف واحـدة، أو متقاربـة، ومـع ذلـك يكـون  وذلك أننا قـد نجـد كلمتـين، أو عـدة كلمـات
وتــأثير يختلــف عــن وقـع غيرهــا مــن الكلمــات، وكـذلك الحــال مــع الجمــل  إلحـدي هــذه الكلمــات وقــع موسـيقي

  .فاألمر ال يعود إلى الحروف ونسبها، بقدر ما يعود إلى الطريقة التى تشكلت بها تلك الحروف
بــو تمــام، ونســب تلــك الحــروف، تكــاد تتفــق مــع مثيلتهــا عنــد وقــد رأينــا أن الحــروف التــى اســتعملها أ

البحتري، ومع ذلك نجد ألفاظ أبى تمام مختلفـة، ولعـل هـذا االخـتالف يتضـح مـن خـالل ذلـك التشـبيه الـذى 
  :عقده ضياء الدين بن عبد الكريم الموصلى، حيث قال

الرقيقـة تتخيـل كأشـخاص  فاأللفاظ الجزلة تتخيل في السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار، واأللفاظ
ذى دماثة، ولين أخـالق ولطافـة مـزج، ولهـذا تـرى ألفـاظ أبـى تمـام كأنهـا رجـال قـد ركبـوا خيـولهم، واسـتألموا 
ســالحهم وتــأهبوا للطــراد، وتــرى ألفــاظ البحتــري كأنهــا نســاء حســان، علــيهن غالئــل مصــبغات، وقــد تحلــين 

  .)١(بأصناف الحلى
  :اآلتية اتأعود إلى أبى تمام، فأسجل المالحظ

اختلف أبو تمام اختالفًا كبيرًا عن سـابقيه والحقيـه فـي نسـيجه الصـوتي،ولم ال؟ وهـو إمـام أهـل الصـنعة  -١
ولقـــد زانتـــه صـــنعته، ومـــا شـــانته، إذ لـــم نجـــد تنـــافرًا فـــي ذلـــك النســـيج، وٕانمـــا وجـــدنا قـــوة ! علـــى اإلطـــالق

  .وجزالة
فــي اللفــظ، ال تكــاد تتجــاوز ســبعة أبيــات مــن  واألبيــات التــى رأى بعــض النقــاد فيهــا ثقــًال، أو فســاداً 

مجموع شعره، وهـى وٕان كـان فيهـا نـوع مـن سـوء النسـيج، فإنـه لـيس بالسـوء الـذى نجـده فـي كثيـر مـن أمثلـة 
  .التنافر التى ساقها البلغاء

ومــن ناحيــة أخــري، فــإن حكــم النقــاد مبنــي فــي الغالــب علــى الــذوق، والــذوق متغيــر بتغيــر الزمــان 
  .ج واألعراف والثقافات، وما يجده البعض صعبًا، قد يجده غيره سهالً والمكان والمزا

  :أن من قبيل التنافر قول أبى تمامفالمقريزي مثًال يري في اإليضاح 

وري ه وال ى أمدح ريٌم مت دي  ***ك ه َوْح المْتُ◌ه لُمُت ى وإذا س  مع

  :ستحسن قول أبى نواسولمكان الهاء من الحاء فغي الكلمتين، مع أنه ي) أمدحه(وذلك لتكرار 

دلوھم واة ب ع الغ زت م د نھ اموا  ***ولق ث أس ظ حي رح الح مت س  وأس

                                                 

  .٦٩صـ) ت -د( -مصر -البهية المطبعة -المثل الثائر في أدب الكاتب والشاعر) ١(



بابه رؤ بش غ ام ا بل ت م امُ   ***وبلغ ل ذاك أث ارة ك إذا عص  ف

 رغ مــا فــي الشــطرة الثانيــة مــن البيــت األول مــن تنــافر واضــح، بســبب تكــرار عــدد مــن حــروفعلــى 
، مستشـــزرات وتـــردد اللســـان فـــي النطـــق بـــين داخـــل األســـنان اللســـان، التـــى كانـــت ســـببًا فـــي اســـتثقال لفـــظ

  .)١(وأطرافها، مما يتطلب انتباهًا خاصًا إلى مخارج الحروف أثناء النطق
إن هذا ال ينفي ما الحظه النقاد، على أنه يقرر أن أبا تمـام ال يصـدر ألفاظـه وال ينظمهـا ارتجـاًال، 

ودقة واختيار، مما يجعل فهمها أيضًا يتطلب نفـس الدقـة أو حسبما اتفق، بل إنه يصدرها وينظمها في أناة 
  .)٢(واألناة خاصة، وأنها صادرة عن شاعر مثقف، صاحب رؤية في صنعة الشعر

كما أن لكل شاعر قدراته الصوتية، وطريقتـه فـي التـأليف، ومـا كـان الشـاعر أن يـأتى بمفـردات، ال 
  .)٣(من نطق بعض حروفها أمام الجمهور يتمكن

إذ لـــم تتجـــاوز المهموســـة درة تـــوالى الحـــروف المهموســـة، وقلـــة الحـــروف المهموســـة المتواليـــة، لـــوحظ نـــ -٢
المتواليــة خمســة أحــرف، بــل أنــه لــم يتــوال خمســة أحــرف إال مــرة واحــدة فــي البيــت الثــاني مــن القطعــة 
 األولى ولم يتوال أربعة أحرف إال أربع مرت، وذلك في البيت الخـامس عشـر مـن القصـيدة األولـى وفـي

  .البيتين الثالث والسادس والثالثين من القصيدة الثانية، وفي البيت الرابع من القصيدة الخامسة
وصـلت إلـى أربعـة عشـر  أما الحروف المجهورة، فتوالت بكثـرة، بـل إن الحـروف المجهـورة المتواليـة

ولكن فصلت بينهـا حرفًا، كما في البيت السابع عشر من القصيدة الثانية، ووصلت إلى ثمانية عشر حرفًا، 
  .األلف مرتين، وذلك في البيت الثامن عشر من القصيدة الرابعة

أكثـر مـن تـوالى  أيضًا لوحظ أن توالى الحروف المائعة أكثر من توالى الشديدة، وأن تـوالى الشـديدة
  .الرخوة، وهذه كلها أمور تقتضيها موسيقي الشعر

ح والهجـاء فـي العينـة المختـارة، عـن غيرهـا كما ارتفعت نسبة األصوات المجهـورة، فـي قصـائد المـد
بينمـا % ٦٦.١٧من القصائد، فالقصيدة الثالثة مثًال، وهى في المدح، بلغت نسبة األصوات المجهورة فيهـا 

  %.٦٣.٣٧لم تبلغ في القصيدة الرابعة، وهي في الزهد سوى 

                                                 

 -هـ١٤٢٠القاهرة  -عالم الكتب -دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب -األصول: تمام حسان/ د: انظر) ١(
  .٣٢٢م صـ٢٠٠٠

  . ١١٢صـ -م٢٠٠٣القاهرة  -دار غريب -الموقف الفكري والنقدي في إبداع أبى تمام: عبد اهللا التطاوى/ د: انظر) ٢(
  .١٩٣م صـ١٩٩٤/ ٢دار النديم ط -موسيقي الشعر العربي: مدحت الجيار. د :انظر) ٣(



فــي القصــيدة  والقصــيدة السادســة وهــى فــي المــدح تفوقــت األصــوات المجهــورة فيهــا علــى نظيرتهــا
أمـا نســبتها % ٦٣.٩٦الخامسـة التـى هــى فـي الغــزل، حيـث أن نســبة تلـك األصـوات فــي القصـيدة السادســة 

  .فقط% ٦٠.٢٧في القصيدة الخامسة فهي 
زادت نسـبة األصـوات المجهـورة فيهـا، علـى القطعـة الرابعـة  -والقطعة الثالثة، التى هـي فـي الهجـاء

لـم تبلـغ فـي قطعـة الغـزل  ، بينمـا%٦٨.٧٥فـي القطعـة الثالثـة وات التى هى في الغزل، إذ بلغت تلك األص
  %.٦٢.١٠سوى 

وفي المقابل زادت أصوات الهمس بنسبة كبيرة في القطعة الرابعة التى هى في الغزل على القطعـة 
فقــط فــى قطعــة % ٢٠.٨٣و % ٣٠.٥٢الثالثــة التــى هــى فــي الهجــاء، إذ بلغــت نســبتها فــي قطعــة الغــزل 

  .الهجاء
هـى  -هذا، فإنما يدل على أن األصوات المجهورة التى هـى األكثـر إسـماعًا، واألقـوى إثـارةوٕان دل 

  .التى تصلح لإلنشاد، وتصلح لتلبية رغبة الشاعر في إسماع الممدوحين، أو المهجويين
وكنت أتوقع أن يطرد هذا األمر، لكنـى وجـدت أن القصـيدة الثالثـة التـى هـى فـي المـدح، تزيـد فيهـا 

، بينمـا لـم %٢٦.٤٤س على نظيرتها في قصيدة الزهد، حيث بلغت نسبتها في قصـيدة المـدح أصوات الهم
  %.٢٤.٤٩تبلغ في قصيدة الزهد سوى 

فـي وكذلك ارتفعت نسبة أصوات الهمس فـي القصـيدة السادسـة التـى هـى فـي المـدح علـى نظيرتهـا 
ولــم تتجــاوز فــي قصــيدة ، %٢٩.٢٧القصــيدة الخامســة، التــى هــى فــي الغــزل إذ بلغــت فــي قصــيدة المــدى 

  .، مما يؤكد أن األمر ال يشكل قاعدًة ثابتة%٢٨.٣١الغزل 
ستمائة وسـتون تفعيلـة، بلـغ عـدد التفاعيـل  ٦٦٠تبين باإلحصاء أن عدد تفاعيل الحشو في تلك العينة  -٣

يـل وبلـغ عـدد التفاع% ٣٧.٦مائتين وثمانية وأربعين تفعيلة، بنسبة  ٢٤٨المنتهية منها بصوائت طويلة 
، بينمــا بلــغ %٢٥.٦ مائــة وتســعة وســتين تفعيلــة، بنســبة) ١٦٩(المنتهيــة بــالنون، أو بــالالم، أو بــالميم 

وبلــغ عــدد التفاعيــل % ١٠ســتة وســتين تفعليــة، بنســبة ) ٦٦(عــدد التفاعيــل المنتهيــة بصــوائت قصــيرة 
ق المجهــور منهــا ، تفــو مائــة وســبعة وســبعين تفعليــة) ١٧٧(المنتهيــة بصــوامت غيــر الــالم والمــيم والنــون 

  .)١(على المهموس والشديد على المائع، والمائع على الرخو
                                                 

إلى غيرها من األصوات المائعة، ) الواو، والياء، والالم والميم والنون(أما إذا أضفنا األصوات المائعة السابقة، وهى ) ١(
بينما تبلغ نسبة % ٥٠نسبتها  سنجد أن نسبتها تقترب من ثالث أضعاف األصوات الشديدة والرخوة مجتمعة، حيث تبلغ

  .فقط% ١٨األصوات الشديدة والرخوة مجتمعة 



والمعروف أن طبيعة األصوات التى تنتهي بها التفاعيل لها كبير األثـر فـي وضـوح تلـك التفاعيـل، 
  .ورسم حدودها، مما يؤثر بطبيعة على وضوح موسيقي البيت
ولعـل ) األلـف والـواو واليـاء(الطويلـة  لصـوائتوأكبر األصوات تأثيرًا في وضوح حدود التفعلية هو ا

السبب في هذا هو اإلحساس بوجود ثغرة بين الصائت الطويل، والصوت التالى له، وذلك أن أجهزة النطـق 
تتحــرك عنــد نطــق الصــائت الطويــل، ثــم تثبــت عنــد وضــع معــين لفتــرة معينــة، يخــرج الهــواء فــي أثنائهــا قبــل 

الفتــرة التــى تثبــت عنــدها أجهــزة النطــق أطــول مــن تلــك التــى تكــون عنــد اإلنتقــال إلــى الصــوت التــالى، وهــذه 
  .)١(نطق الصامت

شبيهة األصوات الطويلة كما أسلفنا فإنها تليهـا فـي درجـة التـأثير فـي ) الالم والميم والنون(وبما أن 
  .وضوح التفاعيل

لهــواء يخــرج عبــر واألصــوات المائعــة والرخــوة أقــرب مــن هــذه الناحيــة إلــى الصــوائت الطويلــة، ألن ا
عقبة غير محكمة، أو متفاوتًا عقبة محكمة ويسـتمر خروجـه مـدة أطـول مـن تلـك التـى يسـتغرقها عنـد نطـق 

  .الصامت الشديد
وبهذا يتضـح أن أبـا تمـام يميـل إلـى العمـل علـى وضـوح التفاعيـل، ألن التفاعيـل المنتهيـة بصـوائت 

بعمائـــة وســــبعة عشـــرة تفعليــــة، مشـــكلة نســــبة أر ) ٤١٧(طويلـــة، وبأشـــباه الصــــوائت الطويلـــة بلغــــت وحـــدها 
٦٣.١.%  

كــذلك تفــوق عــدد التفاعيــل المنتهيــة بأصــوات مائعــة ورخــوة علــى عــدد التفاعيــل المنتهيــة بأصــوات 
  .شديدة

فـي (أما التفاعيل المنتهية بصوائت قصيرة، فكان ورودهـا أقـل كثيـرًا مـن غيرهـا، وقـد انحصـر ذلـك 
) فـاعالتُ (فـي الهـزج، والتفعليـة ) مفاعيـلُ (في الطويل، والتفعيلة ) فعولُ (ة في التفعيل) العينة التى بين أيدينا

  .في المسرح
وتفسر قلة ورود تلك التفاعيل، بأن المتلقي ال يشعر بوجود ثغرة بين نطق الصائت القصيرة، التـى 

  .تنتهي به التفعيلة، ونطق الصوت التالى له، مما يقلل وضوح تلك التفاعيل

                                                 

  .٢٢٦نظرة جديدة في موسيقي الشعر العربي، مرجع سابق صـ: على يونس. د: انظر) ١(



مـرتين ومائـة مـرة، بينمـا لـم يتكـرر فـي ) قصـيدة الزهـد(فـي القصـيدة الرابعـة ) األلـف( تكرر صـوت المـد -٤
سوى ستين مرة، أى أن هناك فرقًا كبيرًا بين القصيدتين في نسـبة تكـرر ) قصيدة المدح(القصيدة الثالثة 

  ذلك الصوت، فهل لهذا من داللة؟
مـا فـات، وخـوف ممـا هـو آت بعــد  علـى إن اإليقـاع فـي قصـيدة الزهـد إيقـاع حـزين، كلـه ألـم تحسـر

الممــات، فهــل يعنــى هــذا أن األلــف بمــا فيهــا مــن صــراخ وصــياح، هــى التــى دلــت علــى هــذه المعــاني، أو 
  أوحت بها؟

بـــالطبع ال، ألن األلـــف كثيـــرًا مـــا يتكثـــف وجودهـــا فـــي إيقـــاع الفـــرح وفـــي إيقـــاع الفخـــر، وفـــي إيقـــاع 
  .إلخ... الحماسة

، هــو أنــه يــوفر فــي الكــالم إيقاعــًا موســيقيًا، يتشــكل بالعاطفــة )األلــف(حــرف المــد إن كــل مــا يفعلــه 
  .أيًا كانت تلك العاطفة، مما يمكن المعني من النفس، ألن المعني يقدم مموسقاً  ،)١(المسيطرة

ولــم أر فــي شــعر أبــى تمــام، أو شــعر غيــره مــن الشــعراء داللــة بعينهــا أو إيحــاًء معينــًا لحــرف مــن 
إيقاعًا يمكـن المعنـي مـن الـنفس، ويشـرك المتلقـي فـي العاطفـة، أيـًا كـان ذلـك  الحروف كثر تكراره، بل رأيت
  .المعني، وأيًا كانت تلك العاطفة

لقــد كثــر كــالم بعــض البــاحثين فــي هــذه األيــام عــن وجــود عالقــات بــين أصــوات معينــة، ودالالت 
  .بعينها، لكني لم أجد مثل هذه العالقات

بإحصـاء الحـروف األكثـر تـرددًا فـي الـنص المـدروس، ثـم إن كل ما يفعلـه هـؤالء هـو أنهـم يقومـون 
ينسبون إليها معانى وٕايحاءات وهمية هى في الحقيقـة إيحـاءات وعـان مـأخوذٍة مـن الكلمـات، أو الجمـل، أو 

  .السياق، وليس للعرف مفردًا دخٌل فيها
نيم بوصـفة وٕان البحث عن القيمة الرمزية للفغونيمات، وكل فـو "إن الحرف في ذاته ليس له معني، 
  .)٢("كًال، ينمي المجازفة بتفسيرات غامضة وتافهة

                                                 

 -هـ١٤١٩، ١الرياض ط -دار المؤيد -دراسة فنية -التكرار في شعر الخنساء: عبد الرحمن عثمان الُهليل. د: انظر) ١(
  .مع مالحظة أن الباحث المذكور من الباحثين الذين يجعلون لألصوات إيحاءات معينة) بتصرف(، ١٢٦ـم ص١٩٩٩

م نشر المركز ١٩٩٤ ١حسن ناظم، وعلى حاكم صالح ط: ترجمة: محاضرات في الصوت والمعني: رومان ياكوبسون) ٢(
  .١٤٨بيروت صـ -الثقافي العربي



مــن األمــور التــى ســاهمت بشــكل كبيــر فــي صــنع اإليقــاع الصــوتي فــي شــعر أبــى تمــام تكــرار أصــوات  -٥
ـــى مســـتوى البيـــت أو علـــى مســـتوى الشـــطر، فمـــن  ـــة أو متباعـــدة ســـواء عل مفـــردة علـــى مســـافات متقارب

  .)١(البيت صوت السين كما في البيت اآلتىاألصوات التى تم تكرارها على مستوى 

اِنھا كَّ د ُس قاھا َبْع اقعِ   ***داٌر َس ه الّن مِّ ْن َس وَى ِم ْرُف النَّ  َص

  :حيث تكرر حرف السين ثالث مرات، مرتين في الشطر األول، وواحدة في الشطر الثاني
فيــه العــين خمــس الــذى تكــررت ) ٢(ومــن هــذه األصــوات أيضــَا صــوت العــين، كمــا فــي البيــت التــالي

  :مرات

اعةً  تعبرا بس اعتبروا واس رادع  ***ف وي ال رٌن للج دمع ق  فال

  .الذى تكررت فيه التاء أربع مرات) ٣(ومنها أيضًا صوت التاء، كما في البيت اآلتي

 ً ا ى مالك ان عن غ الفتي دمِ   ***فليبل وا أتھ ي يتثلم ى مت  أن

  :)٤(ومن التكرار على مستوى الشطر األول قوله

ْت َع يَة َودَّ ا عش أنَّ َعبْرتھ ي  ***وك ي أو َدم اِء َوجھ ن م ٌة م  ُمھراق

  .حيث تكررت العين ثالث مرات في الشطر األول
  :)٥(ومن التكرار على مستوى الشطر الثاني قوله 

رهٌٌ◌ داھا غي رُق إْن ح ٌر تف قِ   ***عي اً َتْسَتْوِس قھا وادع ى َيُس  ومت

  .ثاني ثالث مراتحيث تكررت السين في الشطر ال
وقد ال تكون األصوات المتكررة متطابقة، كما هو الحال في األمثلة السابقة، وٕانما تكـون متشـابهة، 
وهذا النوع من التكرار ال يخلو منه بيت ألننا ال نعدم أن نجد في كل بيت مجموعـة مـن األصـوات المكـررة 

  .ذا التكرار سابقاً التى تتحد في سمة صوتية واحدة، أو أكثر، وقد تحدثنا عن ه

                                                 

  . ٣٥١صـ ٢الديوان مج) ١(
  .٣٥٢ص ٢الديوان مج) ٢(
  .٢٥٠صـ ٣الديوان مج) ٣(
  .٢٤٩صـ ٣الديوان مج) ٤(
  .٤٢١صـ ٢الديوان مج) ٥(
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